Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.12.2015
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Podanie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia budovy MsÚ
v Spišskom Podhradí, Mariánske nám. 37
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a podmienkach
prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základných škôl a do materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Zmena organizačnej štruktúry mesta Spišské Podhradie
Majetok mesta:
1. Požiarnická Ávia DHZ Margecany
2. Kotolňa na Štúrovej ulici – možnosti prevádzky
v budúcom roku
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
mesta na rok 2016
Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2016-2018 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení
Vyhodnotenie 2. kola VOS na prenájom majetku mesta –
Reštaurácia pod hradom a vyhlásenie III. kola VOS
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

Predsedajúci
Primátor
Primátor
Primátor

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
N
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

Zástupca primátora
Primátor
Primátor
Mgr. Kynčáková,
primátor, prednosta
Mgr. Kynčáková,
primátor, prednosta
Ing. Čarná, primátor,
prednosta
Predseda komisie
Primátor
Primátor, prednosta

Hlavný kontrolór
Primátor, predsedovia
komisií

Predsedovia komisií
Predsedajúci

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
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Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Marián Boržik
Ing. František Pravlík
Mgr. Milan Blahovský
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Sú nejaké návrhy na doplnenie rokovania? Za bod 17 navrhujem dať bod – „Úprava rozpočtu“.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem za bod 17 doplniť bod – „Zmena platu primátora“.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod: „Úprava rozpočtu“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

14.12.2015

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-15-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod: „Zmena platu primátora“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

14.12.2015

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-15-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Marián Boržik, Ing. František Pravlík, Mgr. Milan
Blahovský
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4
Informácia o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie, o stave
realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
ČOV a kanalizácia – začali sme kolaudačné konanie 9.12.2015. Dúfam, že sa nám podarí aby
bolo právoplatné do konca roka 2015. Všetko by bolo zrealizované až na to, že nás prekvapila
Prešovská ulica, kde sme zostali stáť. Mali sme rokovanie s firmou, ktorá to robí a posilnia ľudí
aby do sviatkov odišli z tejto komunikácie. Na časti tejto cesty - 550 m2 - sa zrealizuje asfaltová
úprava na budúci rok. Tá výmera, ktorá bola smerovaná na túto cestu bola použitá na
asfaltovanie na Hviezdoslavovej ulici v miestach kde nebolo potrebné robiť niveletu. To sa týka
úpravy nivelety, poníženie úrovne komunikácie na častiach Hviezdoslavovej ulice, Podzámkovej
ulice, Starého jarku – pravá strana. Položili sme živičný koberec – ľavá strana, 6 177 m2 je
položeného asfaltového koberca cez rozpočet tohto NFP. Potrebujeme 20 000 m2 z toho
6 000m2 bolo v rozpočte na kanalizáciu vrátane výkopov na štátne komunikácie a zvyšok na
mestské komunikácie. Toto je informácia prečo sú položené živičné koberce na St. jarku a časti
Hviezdoslavovej ulice je to cca 130 m komunikácie.
St. jarok 44 – kolaudačné konanie bolo začaté 10.12.2015. Tam sa ukončujú práce. Do sviatkov
by sme mali mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
Modernizácia osvetlenia – 11.12. bola podpísaná zmluva s dodávateľom prác Delta online Košice.
Je vyhlásená výzva na rekonštrukciu verejných budov, chceme sa uchádzať o rekonštrukciu MsÚ.
Posielal som vám zápisnicu o prerokovaní protokolu z výsledku kontroly NKÚ, ktorá bola
ukončená. Vytkli nám tri veci. Kontrolovali od roku 2009.
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-2
MZ berie na vedomie informáciu o prerokovaní protokolu z výsledku kontroly NKÚ.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5
Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Jozef Bača
Z 19.11. sú splnené všetky uznesenia okrem uznesenia p. Ferenca. Z minulého rokovania boli
uznesenia ku školským správam.
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-3
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.12.2015
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Bod č.: 6
Podnety občanov
- neboli
Bod č.: 7
Podanie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia budovy MsÚ v Spišskom Podhradí, Mariánske
nám. 37

MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám výzvu aj návrh na uznesenie. Dnes som rokoval s firmou, ktorá nám bude
pomáhať pri podaní žiadosti, je možnosť výmeny strechy , zateplenie, výmena vchodových dverí,
výmena elektrických rozvodov v celej budove. Žiadosť by bola nastavená na 350 tis. €,
spoluúčasť mesta by bola nie 15 tis. € ale 17 500,- €. Pri tejto výzve sú vyššie parametre na
zatepľovanie, budeme musieť zvýšiť hrúbku zateplenia pivníc aj stropu a obvodový plášť isť do
hrúbky 8 cm, budeme musieť zmeniť materiál., čiže nie polystyrén ale špeciálnu vatu. Chceme to
podať do 15.1.2016
Peter Hanigovský
Počíta sa aj s podkrovím?
MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-4
MZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Kvalita
životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-P04SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1 – názov projektu „Rekonštrukcia budovy
mestského úradu na Mariánskom námestí 37 v Spišskom Podhradí, výška maximálneho
celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je
350 000,- €, vlastné zdroje 17 500,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
V rámci obnovme si svoj dom sa dala žiadosť na fasádu Mariánskeho námestia 18?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Bod č.: 8
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia a podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
Mgr. Denisa Kynčáková
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Návrh na VZN podávame preto, že pôvodné bolo v slovenských korunách a staršieho dáta.
Prerokovala ho finančná komisia čo sa týka sadzieb. Niektoré sadzby sa zvyšovali niektoré nie.
Z mojej strany to je všetko. Ak máte otázky nech sa páči.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala pôvodný návrh a vzišiel podnet aby sa sadzby upravili lebo boli 11
rokov staré. Komisia prerokovala návrh vzn na zasadnutí dňa 11.11. a následne 7.12. na
zasadaní finančnej komisie sme to opätovne prerokovali a navrhujeme MZ aby návrh bol
schválený.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-5
MZ schvaľuje VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia a podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mgr. Denisa Kynčáková
Sadzby sa nemenili, ostali pôvodné. Zmena je v tom, že od 1.1. je platný nový zákon
o odpadoch, je povinné mesto zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Podala
informácie.
MVDr. Michal Kapusta
Budeme musieť niečo robiť čo sa týka stavebného odpadu a odpadu.
Peter Hanigovský
Budeme mať pri kontajneroch niekde váhu čo sa týka stavebného odpadu?
MVDr. Michal Kapusta
Skôr by som nadviazal na vybudovanie zberného dvora, ktorý by išiel preč z tejto lokality ako je
teaz a išiel by ku kompostovisku. Zatiaľ to nevieme odvážiť. Budeme sa musieť s tým potrápiť. Ale
bol by som rád keby sme mali takú lokalitu čo sa týka stavebných odpadov, bioodpadov atď. Je
to dlhšia časová os ale budeme musieť s tým začať.
Ing. František Pravlík
Chcel som sa spýtať to isté ako to bude s vážením.
MVDr. Michal Kapusta
Uvidíme, budeme to riešiť. Pán Lorinc nám ponúkol drvičku na stavebný odpad, nepoužíva to, asi
pôjdeme touto cestou.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-6
MZ schvaľuje VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl a do materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie
Ing. Slávka Čarná
Pomenili sa termíny oproti pôvodnému VZN, zmenil sa zákon.
MVDr. Michal Kapusta
Presúva sa zápis detí z januára na apríl.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-7
MZ schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl a do
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Neboli žiadne návrhy na prideľovanie bytov
Bod č.: 12
Zmena Organizačnej štruktúry mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebná zmena organizačnej štruktúry lebo aj keď sú ľudia zamestnaní cez projekty musí to
byť uvedené v organizačnej štruktúre. Do knižnice pôjdu dvaja ľudia cez projekt, kanalizácia –
dvaja ľudia a kompostáreň 1,5 človeka. Je tam ďalšia úprava – MŠ – bez právnej subjektivity
prechádza pod štruktúru mesta. Pohrebníctvo a údržba cintorína je na 1,5 osôb. Ekonomické
oddelenie je presun účtovníčky z MŠ pod ekonomické oddelenie. Zastrešovať to bude Ing.
Čarná, bol by som rád keby mala na starosti školstvo ale ten človek, ktorý príde do mesta bude
riešiť agendu škôl pod gesciou Ing. Čarnej, personalistiku a mzdy bude riešiť p. Brindzová. 0,2
úväzku ide na oddelenie školstva, zastrešovať to bude Ing. Čarná. Ďakujem jej, že do tohto času
zvládla obidve úlohy.
Peter Hanigovský
Bude to nový pracovník či sa presunie z MŠ?
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ tam nie je nový pracovník ale dôjde v škôlke k ukončeniu pracovného pomeru skrz odchodu
do dôchodku. Neviem kedy príde nová osoba. Bol by som rád keby to bolo ku 1.4.2015.
Peter Hanigovský
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Na kompostárni máme jedného človeka a bude aj naďalej cez ÚP? Nebudeme v rozpore
s právnym predpisom keď sa mu predĺžuje práca?
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu.
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-4
MZ berie na vedomie Organizačnú štruktúru mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

14.12.2015

Bod č.: 13
Majetok mesta:
1. Požiarnická Ávia DHZ Margecany
2. Kotolňa na Štúrovej ulici – možnosti prevádzky v budúcom období
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schválili zámer predaja požiarnickej ávie.
Mgr. Jozef Srnka
Je potrebné schváliť osobitný zreteľ.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-8
MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj majetku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie špeciálny automobil
AVIA/A 31.1K, VIN: TNAA31KJ000318, ŠPZ: LE 611 AB pre DHZ Margecany podľa citovaného
zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri predaji majetku vo
vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 8. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú ustanovenia § 9a odsekov 1
až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Vo vzťahu k predmetnému hnuteľnému majetku sa prípadom hodným osobitného
zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom hnuteľného
majetku sa prispeje k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov mesta Spišské Podhradie,
z dôvodu že predmetná hnuteľná vec sa v súčasnej dobe nevyužíva, je dočasne odhlásená
z prevádzky a pre jej opätovné využitie by to znamenalo značne finančné investície.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-15-B-9
MZ schvaľuje predaj majetku vo vlastníctve mesta a to špeciálny automobil AVIA/A 31.1K, VIN:
TNAA31KJ000318, ŠPZ: LE 611 AB pre DHZ Margecany za celkovú cenu 1,- €. Kupujúci hradí
všetky náklady súvisiace s prevodom daného hnuteľného majetku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie

7

Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Nechcem od vás dnes žiadne rozhodnutia ani hlasovania čo sa týka kotolne na Štúrovej ulici len
sme pripravili analýzu. Teraz ideme na 15% výkonu z toho čo bolo. Pri tomto výkone nám hlásia tí
čo chodia dozorovať kotolne, že tie kotly dlho nevydržia. Je potrebné rozhodnúť čo ďalej.
Majetková komisia si to dala do bodu rokovania. Treba porozmýšľať či by obyvatelia domu
Štúrova 2 si nezobrali kotolňu do prenájmu za symbolické euro. Dávam to na rozmyslenie do
januárového MZ. Aby tí čo tam bývajú si to premysleli a na spoločnom pracovnom stretnutí by
sme to prebrali.
Ing. Ján Lisoň
V tomto predloženom dokumente je uvedené tepelný výkon, je upravený- na 160 kWh. Dnes je
takýto výkon tak je prispôsobená prevádzka.
MVDr. Michal Kapusta
Pôvodný výkon bol vyšší teraz idú kotly len na 15%. Potom to treba riešiť z mestského rozpočtu
alebo ponúknuť kotolňu do prenájmu. Kotol nejde na taký výkon ako bol konštruovaný ale na
menší. Chcem aby ste to zobrali na vedomie. Je to čerstvá informácia.
Bod č.: 14
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016
Ing. Stanislav Ledecký
Predniesol odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016. Odporúčam predložený
rozpočet schváliť.
MVDr. Michal Kapusta
Rozpočet, ktorý visel na úradnej tabuli 15 dni hovoril o úverovom krytí.
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-5
MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie
k rozpočtu na rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 15
Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2016-2018 vrátane rozpočtov škôl
a školských zariadení
MVDr. Michal Kapusta
Chceli sme v rozpočte mať krytie na úpravu rekonštrukcie miestnych komunikácií po kanalizácii
v prípade ak nebudeme úspešní pri dohode s firmou čo máme rozpracované. Ak berieme
preklenovací úver, ktorý nezaťažuje rozpočet , ten mesta má svoje pravidlá. Potrebujeme
rozpočet vykryť bez úveru – 300 tis. € na miestne komunikácie dole v pluse aj mínuse, 90 tis. €
na investície – nastavenie odpadových vôd a kanalizácie, dorábanie prípojok na čo máme ešte
rok. Ďalších 17 tis. € je potrebných na spoluúčasť na rekonštrukciu MsÚ. Plánovali sme pri
predaji pozemkov v príjmovej časti sumu tak ako minulý rok.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu k predloženému rozpočtu.
MVDr. Michal Kapusta
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Stiahli sme 300 tis.€ z komunikácií a 83 500,- € čo sa týka pozemkov.
Peter Hanigovský
Pri úprave rozpočtu sa tieto sumy budú meniť?
Ing. Slávka Čarná
Asi hej.
MVDr. Michal Kapusta
Ak nám nevyjde to čo chceme, lebo ešte stále nemáme podpísané zmluvy, tak budeme musieť ísť
do úveru. Nie je problém zmena rozpočtu. Teraz sme na 33% zadĺženosti. Je tu ešte Prešovská
ulica, kde ešte nemusí byť koniec. Tam sú iné náklady na výkop.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zasadala k rozpočtu 7.12. – predkladalo návrhy mesto, riaditelia škôl,
školských zariadení a riaditeľ MsKS. Boli tam len malé zmeny. Venovali sme čas úprave
komunikácií nakoniec to dopadlo ináč. Sme si vedomí, že príjem z predaja pozemkov nie je
reálny. Predať všetky pozemky do konca budúceho roka by bol zázrak, ale nech sa tak stane.
Položka – dreviny - nepredpokladám aby tam bolo čerpanie. Výdaje sú rozčlenené. Verím, že do
konca marca budeme múdrejší, čo sa týka rozpracovaných akcií. Mali sme 3 zasadania komisie.
Musíme odsunúť v rozpočet - výdaje na úpravu komunikácií. V januári budú informácie zase
novšie. Predkladám z finančnej komisie návrhy na uznesenie. Materská škola predkladala
rozpočet, ktorý sme na prvom rokovaní vrátili na prerokovanie.
MVDr. Michal Kapusta
V návrhu finančnej komisie sú návrhy na jednotlivé školy a školské zariadenia, máte za to aby sa
každá škola a zariadenie schvaľovali samostatne?
Ing. Ján Lisoň
Áno, aby sme zachovali predchádzajúcu štruktúru.
MVDr. Michal Kapusta
Som za to aby ste to predniesli a bol by som rád aby bolo jedno hlasovanie o rozpočte.
Ing. Ján Lisoň
My navrhujeme aby boli samostatné.
Ing. Slávka Čarná
Po schválení rozpočtu sa aj tak robí rozpis pre jednotlivé organizácie.
Štefan Faltin
Kvôli čomu máš taký návrh, pán poslanec, aby boli uznesenia po jednotlivých školách?
Ing. Ján Lisoň
Lebo máme subjekty s právnou pôsobnosťou a máme rozdielne spôsoby financovania v rámci
škôl.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem sa dohodnúť. Dám návrh na uznesenie, že budeme hlasovať o rozpočte ako celku – to je
môj návrh a vy rozhodnite.
- 10 minútová prestávka
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhujeme schváliť rozpočet mesta v predloženej štruktúre.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala návrh rozpočtu čo sa týka škôl a školských zariadení.
Prišiel p. poslanec Vladimír Tomko – 18.15 hod.
Ing. Ján Lisoň
Keby ste ešte mohli povedať o výdajoch na položke 700 čo sa týka škôl.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Ing. Ján Lisoň
V rozpočte škôl sú uvedené ešte ďalšie rezervy.
Ing. Slávka Čarná
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Podala informáciu.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem, že aj napriek dohode aby sme osobitne hlasovali podľa návrhu komisie do najbližšej
zmeny rozpočtu v roku 2016 aby rezervy boli pod kontrolou.
Uznesenie č.: MZ-10-15-C-1
MZ ukladá riaditeľom škôl a školských zariadení pomernú časť z nerozpísanej rezervy v rozpočte
nečerpať a viazať na účte školy do najbližšej zmeny rozpočtu:
- ŠKD Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie – 947,- €
- ŠKD Školská 3 Spišské Podhradie – 1 177,- €
- ŠJ Školská 3 Spišské Podhradie – 2 390,- €
- ZUŠ Sídlisko hrad 28 Spišské Podhradie – 8 294,- €
- MŠ Májová 54 Spišské Podhradie – 7 807,- €
Zodpovedný:
Riaditelia škôl
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh rozpočtu MsKS.
MVDr. Michal Kapusta
Čo sa týka MsKS – oddelenie voľnočasových aktivít (bývalé CVČ) ideme o 28 tis. € mínus.
Peter Hanigovský
50 446,- € pre šport tam sú zahrnuté veci z rozpočtu – 12 800 ? Autobus je zvlášť?
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Peter Hanigovský
Bolo by dobre zjednotiť túto položku lebo okrem MŠK autobus nepoužíva nikto. Suma vo finále na
šport je o inom čísle. V tých 50 tis. je aj plat p. Komaru?
Ing. Slávka Čarná
Áno.
Peter Hanigovský
Navrhujem aby sa táto suma presunula pod MsKS a nech je to v jednej kapitole. Dávam návrh na
zváženie.
Ing. Ján Lisoň
A čo keď výkon autobusu bude aj pre iné účely?
Peter Hanigovský
Školy používate autobus?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ani nie.
Ing. Ján Lisoň
Môže sa stať, že ho budú tento rok využívať aj iní.
Peter Hanigovský
To isté je aj SFS.
Mgr. Jozef Bača
Treba to prebrať na finančnej komisii.
Jozef Komara
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Pán Brindza robil na ťýždňovkách, teraz sa to trošku skĺbilo, bude to voľnejšie teraz p. Brindza
zmenil prácu, bude autobus k dispozícii aj keď budú požiadavky zo škôl.
Ing. František Pravlík
Dávam takýto návrh aby sme ponechali tento rozpočet tak ako je a my sa k tomuto návrhu
môžeme vrátiť.
Ing. Ján Lisoň
Sú aj iné položky, ktoré treba prerokovať. Športové podujatia by tiež mohli byť cez oddelenie
športu ale nedávam takýto návrh len hovorím, že je možnosť sa týmto zaoberať.
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-15-BMZ schvaľuje presunúť sumu na prevádzku autobusu do rozpočtu MsKS – oddelenie športu.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
0
Štefan Faltin
Ing.
Ján Lisoň
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
Mgr. Milan Blahovský
0

0

0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Navýšenie pre MŚK bolo o 7 000,- € a nečerpalo sa to.
MVDr. Michal Kapusta
To išlo dole po rokovaní so mnou.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-10

MZ schvaľuje rozpočet na rok 2016 v jednotlivých položkách a predloženej štruktúre takto:
•

ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 430 080 € ( 610-620
= 344 430 €, 630-640= 85 650 €.)

•

ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 35 299 € ( 610-620
= 32468 €, 630-640= 2831 €.)

•

ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 667 259 € ( 610-620 =
572 660 €, 630-640 = 109 599 €, 700 = 30 000 €).

•

ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 44 433 € ( 610-620 =
37 566 €, 630-640 = 6867 €) .

•

ŠJ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 92 879 € ( 610-620 = 61 984
€, 630-640 = 28 395 €, 700 = 2500 € ).

•

ZUŠ Sídl. Hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 309 112 € ( 610-620 =
258 040 €, 630-640 = 51 072 € ).
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•

MŠ Májová 54, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 254 702 € ( 610-620 = 159
998 €, 630-640= 49 704 €.)

•

MŠ ŠJ Májová 54, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 42 491 € ( 610-620 = 30
294 €, 630-640= 12 197 €.)
MSKS Mariánske 1, Spišské Podhradie na rok 2016 v celkovej sume 169 538 €, z toho
príspevok mesta pre Oddelenie voľnočasových aktivít 47 974 €, pre oddelenie športu
50 446 € a pre oddelenie kultúry 57 788 €.
Dotácia MŠK na rok 2016 v celkovej sume 12 800 €

•

•

Rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok
2016
v€
Príjmy spolu

5 266 740

Bežné príjmy

3 257 0336

Kapitálové príjmy

1 504 838

Finančné operácie príjmové

504 869

Výdavky spolu

5 266 740

Bežné výdavky

1 432 877

Kapitálové výdavky

533 453

Finančné operácie výdavkové

1 479 846

RO - Školy

1 820 564

Hospodárenie obce

Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

0

Termín:
Primátor:

0
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

14.12.2015

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-15-A-6
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MZ berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2016-2018.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-11
MZ schvaľuje právo primátora mesta na realizáciu rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu
mesta v roku 2016 do výšky 3 300,- € v jednotlivých prípadoch, ak v priebehu roka vznikne
potreba úhrady, ktorá nie je rozpočtovaná za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu
celkových výdajov schválených v rozpočte. Rozpočtové opatrenie sa nemôže týkať presunu
medzi kapitolami 630 tovary a služby a 610,620 mzdy a odvody do poisťovní.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16
Vyhodnotenie 2. kola VOS na prenájom majetku mesta – Reštaurácia pod hradom
a vyhlásenie 3. kola VOS
MVDr. Michal Kapusta
Nikto nedal žiadnu ponuku k reštaurácii. Je tu jedna možnosť žeby sme vyňali budovu a rozbili na
drobnejšie a neprenajímali celý priestor, je tu záujemca zo Sp. Podhradia, ktorý chce prenajať len
reštauráciu. Nedávam hlasovať, dávam len informáciu, že je tu záujemca, že v prvom roku by
zainvestoval do reštaurácie 20 000,- €. Mal som s ním rokovanie. Na budúce MZ to dáme do
rokovania. Keby prišla oficiálna žiadosť, tak by sme sa stretli v tomto roku ešte raz aby sme
schválili osobitný zreteľ. Táto žiadosť tu ešte nie je. Som za to aby sme nevyhlasovali ďalšiu
súťaž, aby sme počkali a keď príde žiadosť tak zvolám MZ s jedným bodom. Súhlasíte s takým
postupom?
Peter Hanigovský
Môže byť.
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-7
MZ berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.12.2015

Bod č.: 17
Zmena rozpočtu
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh zmeny rozpočtu.
Ing. Ján Lisoň
Máme asi v opačnom poradí tieto body. Finančná komisia sa zaoberala tým, že ozaj v Spišskom
Podhradí tento rok bol výnimočný, kedy sa podarila v meste najvýznamnejšia vec a to je
výstavba kanalizácie a rekonštrukcia domu St. jarok 44 – navrhujem MZ aby účasť primátora a
zamestnancov mesta, ktorí sa na tejto akcii podieľali aby táto účasť pri realizácii bola aj ocenená.
Zaoberali sme sa formou ako to predložiť MZ a aj nejakou výškou finančného uznania. Pre
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primátora navrhujeme aby sa na obdobie 3 mesiacov zvýšil o 70% plat keďže odmenu nemôže
dostať lebo je na to osobitný zákon. Zároveň navrhujeme aby sa táto zmena v roku 2015 prejavila
aj v zmene rozpočtu roku 2015 a pre zamestnancov aby primátor uplatnil svoj názory podľa
uváženia aby on použil tiež určitý objem prostriedkov a to tiež navrhujeme v zmene rozpočtu.
Predniesol návrh na uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
Keď odsúhlasíte túto zmenu rozpočtu tak to bude z položky komisie, áno?
Ing. Ján Lisoň
Áno. Zástupca primátora má podľa smernice určené odmeňovanie, tam je viac – menej
automatický posun.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-12
MZ schvaľuje zmeny rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2015 v položke 637026 verejná
správa – odmeny komisiám pri MZ – 8 900,- €, 611 verejná správa – tarifný plat + 900,- €, 614
verejná správa odmeny + 8 000,- €Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
V MŠ je potrebné preklasifikovať – z rozpočtu MŠ do rozpočtu mesta. Predniesol návrh na
uznesenie.
Peter Hanigovský
Budú viazané na použitie v MŠ.
MVDr. Michal Kapusta
To je na prvú etapu elektriny.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-13
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu MŠ Májová 54 Spišské Podhradie na rok 2015 o 2 000,- €
v kapitole 630 a 13 457,- € a zároveň navýšenie rozpočtu mesta Spišské Podhradie v položke
FK 09.1.2 EK 717002 + 15 457,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18
Zmena platu primátora
Ing. Ján Lisoň
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Je to za prácu pri realizácii investičných akcií v meste v roku 2015. Predniesol návrh na
uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
Za obdobie, ktoré som na úrade takýto návrh nebol podaný. Raz bol podaný keď som bol ako
poslanec MZ, chcem sa poďakovať aj keď nebolo ešte hlasovanie všetkým poslancom.
Prebiehajú platby miliónov eur. Nie je to otázka jedného roka, je to otázka prechádzajúcich období
za primátorovania p. Baču a neb. p. Slebodníka, dúfam, že to všetko dotiahneme do úspešného
konca. Bol som na rokovaní finančnej komisie a ste to tak šalamúnsky pospájali, že keby som to
uznesenie vetoval tak to nerieši len mňa ale aj ďalšie osoby, každý si zaslúži odmenu za
vykonanú prácu. Ja som spokojný so svojim platom, v prípade, že zahlasujete o tomto plate na 3
mesiace tak 22.1.2016 je mestský ples kde je pozvaná p. Laiferová a moje navýšenie platu pôjde
na túto akciu, na jej honorár. To žeby som neublížil ostatným. Zároveň vás pozývam na tento
ples, ktorý bude v reštaurácii pod hradom.
Štefan Faltin
Spomínajú sa komisie, plat primátora, ale nepočul som či ste na finančnej komisii rokovali aj o tom
či MZ má ušetrené nejaké peniaze alebo nie. Nie preto žeby som ja žiadal odmenu.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-14
MZ schvaľuje za prácu pri realizácii investičných akcií v meste v roku 2015 a to výstavba
kanalizácie a stavebné úpravy meštianskeho domu Starý jarok 44 na Dom tradičných remesiel
zvýšiť plat primátora podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
v mesiacoch 12/2015, 01/2016 a 02/2016 o 70%.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-15-B-15
MZ schvaľuje zvýšiť plat primátora mesta podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov na obdobie od 1.3.2016 o 20%.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19
Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Lisoň
Od posledného MZ finančná komisia zasadala 3x. Predniesol správu zo zasadnutia komisie.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
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Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Chcem poďakovať
vedeniu mesta za realizáciu všetkých investícií v meste a dúfam, že to prebehne do úspešného
konca. Aby sme nezaspali na vavrínoch ale aby sa začalo riešiť niečo ohľadne investícií
a pritiahnutie investora do mesta.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia bude zasadať tento týždeň.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Slávka Čarná
Predniesla správu zo zasadnutia školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Jozef Bača
Chcem vás informovať ohľadne nominácie, ktorá išla na základe návrhu kultúrnej komisie. Na
internetovej stránke je možné niektorému subjektu dať svoj hlas.
MVDr. Michal Kapusta
P. Faltin naznačil tému, v položke odmeny poslancom je ušetrený nejaký finančný obnos, myslím
si, že by bolo dobré aj vhodné aj poslancov trošku motivovať a poďakovať za dobrú spoluprácu
a dobré návrhy, môj návrh je vyplatiť odmeny poslancom po 100,- € jednorázovo.
Ing. Ján Lisoň
Ja mám takýto názor. Prijímame nejaké rozhodnutia a prijali sme v tomto roku aj zásady
odmeňovania poslancov, túto položku v týchto zásadách neviem nájsť. Buď zmeníme zásady
alebo o takýchto veciach nemôžeme hlasovať lebo sme si všetci vedomí, že porušujeme zákon.
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme odmeny a dávam návrh aby sme vyplatili poslancom odmeny 100,- €. Určite nie je
jednoduché otvárať zásady odmeňovania. Myslím si, že nikto nebude proti a nevytrhá mi uši, keď
je to z ušetrených peňazí, sedeli ste na pracovných stretnutiach, ktoré nie sú odmeňované . Návrh
nestiahnem a vy hlasujte ako chcete.
Ak chcete doplniť bod do zásad odmeňovania, ja sa tomu nebránim. Ja hovorím o tom, že
v položke poslanci sú ušetrené peniaze, ktoré by som vám rád vyplatil.
Ing. Ján Lisoň
Ja som presvedčený, že uznesenia, ktoré prijmeme musíme sami dodržiavať, návrh môže dať
primátor ale následky z toho nesie MZ samo ak schváli niečo v rozpore s vlastnými zásadami.
Mám názor, že musí byť zmena zásad.
Peter Hanigovský
Má byť ešte jedno mimoriadne MZ a tam treba dať schváliť doplnenie zásad.
Ing. František Pravlík
Doporučujem vsunúť vetu do zásad odmeňovania.
Štefan Faltin
Ja som to len kvôli tomu povedal lebo som vedel, že peniaze pre poslancov sú ušetrené. A keď je
taká možnosť tak prečo nie.
MVDr. Michal Kapusta
Ja dávam návrh na odmenu pre poslancov 100,- brutto.
Mgr. Milan Blahovský
Je problém dať do budúcna do zásad odmeňovania bod – odmeny poslancom.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je, pripravíme to.
Uznesenie č.: MZ-10-15-B-16
MZ schvaľuje odmeny pre poslancov MZ vo výške 100,- € brutto pre jedného poslanca.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
0
+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
-

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- uznesenie bolo primátorom vetované
Uznesenie č.: MZ-10-15-A-8
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.12.2015

Bod č.: 20
Rôzne
Peter Hanigovský
Sokoliareň ešte funguje? P. Šolc sa vzdal členstva v komisii, nie je potreba o tom hlasovať?
MVDr. Michal Kapusta
Myslel som si, že vec p. Šolca vysvetlí predseda školskej komisie.
Peter Hanigovský
Kto preberá funkciu po p. Nižníkovi?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Tirpák to preberá. Otázkou je kto bude ten druhý, ku pánovi Popčákovi. Hľadáme človeka
z Podhradia, ktorý by bol pravou rukou p. Tirpáka. Tento človek by mal zastrešovať aj manuálnu
prácu ako kosenie, šoférovanie, kopanie hrobov, manipulácia s nebohými, ale aj reprezentačnú
a poradnú prácu. Nemôže jeden človek kopať hrob. Zatiaľ sa mi ešte nepodarilo nájsť takého
človeka. Odborne bude zastrešovať cintorín p. Tirpák.
Bod č.: 21
Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 14.12.2015

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

..........................................
prednosta MsÚ
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