Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 26.03.2015
Program:

P.č.

Obsah

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
primátor

12.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie 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
Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské
Podhradie za rok 2014
Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2014
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2013/2014
Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta
k 31.12.2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za
rok 2014
Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2014

13.

Záverečný účet mesta za rok 2014

14.

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Spišské Podhradie za rok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I.
polrok 2015
Úprava rozpočtu škôl, školských zariadení a mesta Spišské
Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Telocvičňa ( kotolňa ) – vysporiadanie nájomných vzťahov
Vyhodnotenie 8. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV
Pivovar a vyhlásenie 9. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Slovenský skauting – žiadosť o prenájom budovy bývalej
základnej umeleckej školy
Vyhodnotenie 1 kola VOS a vyhlásenie 2. kola VOS na predaj
hnuteľného majetku (traktor s vlečkou)
MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Milada Kapustová, Spišské
Podhradie – žiadosť o vysporiadanie časti pozemku KNC
1810/2
Projekt ELENA - Prešovský samosprávny kraj
Cenník pohrebných služieb mesta Spišské Podhradie
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

zástupca primátora
riaditeľ OO PZ
Pro Populo s.r.o.
riaditelia škôl
a školských zariadení
primátor, predseda
komisie
hlavný kontrolór
vedúca ekonomického
oddelenia
primátor, predseda
komisie
primátor
hlavný kontrolór
primátor, predseda
komisie
primátor, predseda
komisie
primátor
primátor

primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
predsedovia komisií

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

Mgr. Milan Blahovský

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

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. JozefBača
Vladimír Tomko
Ing. Ján Lisoň
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných – riaditeľa OO PZ, zástupcu firmy Pro Populo, riaditeľov škôl a školských
zariadení, poslancov. Navrhujem doplniť program rokovania o bod – odpredaj pozemku pre
COOP Jednota, za bod 22.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod – odpredaj pozemku pre COOP Jednota.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
26.03.2015
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-04-15-B-2
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

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

26.03.2015

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-04-15-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Mária Kaľavská, Štefan Faltin, Mgr. Jozef Bača.
Termín:
26.03.2015
Primátor:

+
+
+
+

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

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektov, o stave
realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste pozvánky na 1.4. na otvorenie Komunitného centra. Všetkých ešte raz srdečne
pozývam na slávnostné otvorenie.
Kanalizácia a ČOV – projekt je na posudzovaní na Min. ŽP, nie je ešte schválený, tento proces
môže trvať týždeň- dva, možno mesiac, je možnosť začať aj pred schválením VO. Na Mariánskom
námestí kde máme schválené finančné prostriedky pri Mórovom stĺpe je termín dokončenia
30.6.2015. Je potrebné pod stavbu uložiť stoku, termín je koniec roka 2015. Ministerstvo ŽP
umožňuje takýto proces refundácie finančných prostriedkov od roku 2009. Máme povolenie, že
môžeme začať aby sme to stihli. Firma DÚHA s tým súhlasí, , v piatok podpíšeme dodatok č.1
k zmluve s dodávateľom stavebných prác a v pondelok začneme odovzdávať stavenisko I.
etapa – časť pri Mórovom stĺpe.
v pondelok začneme odovzdávať stavenisko. I. etapa – časť pri Mórovom stĺpe.
IBV Pivovar – sme v procese kolaudácie NN prípojok elektriny a plynu. Poslal som vám návrhy na
uznesenie. Je potrebné celé potrubie plynovodu dať do prenájmu SPP. Vodu budú prevádzkovať
vodárne, elektriku – Vsl. distribučná a plyn SPP. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-4
MZ schvaľuje prenájom plynárenského zariadenia STL plynovod :IBV Pivovar Spišské Podhradie,
dimenzia: D63 – 610 m, D32 – 120 m,( vetva A: D63 -52,82m, vetva B: D63 – 185,48 m, vetva C:
D63 – 99,79 m, vetva D: D63 – 225,17 m, pripojovací plynovod D32 – 21 ks -110,18 m, celková
dĺžka plynovodu: 673,44 m) pretlak plynu do 400 kPa, materiál: PE 100 SDR 11 pre spoločnosť
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy, 44/b 825 11 Bratislava 26.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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
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MVDr. Michal Kapusta
Verejné osvetlenie – ministerstvo hospodárstva vyhlási v apríli novú výzvu na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu
a rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale ministerstvo je pripravené v prípade
vysokého záujmu zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú výzvu.
Záujemcovia budú môcť predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze do septembra 2015.
Maximálna výška pomoci pre jedno mesto alebo obec bude limitovaná do výšky 200 tis. €. Tieto
prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného
osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich
trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch. Predkladané projekty budú vyhodnocované
priebežne, ihneď po ich doručení. Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov. To znamená,
že z rozpočtu projektu bude pokrytých 95% nákladov, 5% si bude hradiť obec. V prípade nákupu
svietidiel budú stanovené maximálne limity na ceny svietidiel. Je potrebné porozmýšľať či ísť do
výzvy.
Kompostovisko – je podpísaná zmluva na technológiu, mala by prísť v dvoch etapách.
Peter Hanigovský
Kanál – čo v prípade keď nevyjde verejné obstarávanie?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam jedno riziko, preto ideme do tej časti kanalizácie čo je pod chodníkom. To by bol
katastrofický scenár, keby ministerstvo neschválilo firmu, bol by ohrozený celý projekt, ktorý je
potrebné ukončiť do konca roka 2015.
Peter Hanigovský
Bude sa dať riešiť dažďová voda?
MVDr. Michal Kapusta
Keď budeme mať proces za sebou, potom môžeme narozpočtovať čo by to stálo.
Uznesenie č.: MZ-04-15-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:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Máte otázky k tomuto bodu?
Peter Hanigovský
8 500,- €, pri hlasovaní na minulom MZ som upozorňoval , že je to v rozpore. Pán kontrolór vaše
stanovisko?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pán primátor využil svoje právo a uznesenie podpísal, čím podľa zákona nepozastavil jeho
účinnosť.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

26.03.2015

Bod č.: 6

Podnety občanov
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Peter Hanigovský
Ako je to s deratizáciou v meste? Okolo kontajnerov na železničnej stanici je potrebné urobiť
deratizáciu. Treba skontrolovať lavičky na autobusovom nástupišti, sú prehnité dosky alebo
zlomené. Treba ich natrieť aby to vyzeralo.
MVDr. Michal Kapusta
Vybavuje sa búracie povolenie na drevenú búdu na stanici.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:
-

Termín:
Primátor:

26.03.2015

odišiel p. poslanec Hanigovský (17.15 hod.)

Bod č.: 7

Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok
2014
Mgr. Jozef Pentrák
Predniesol správu o činnosti OO PZ za rok 2014. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Do budúcna by bolo vhodné rozšíriť kamerový systém aj na parkovisko pod hradom.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať p. riaditeľovi za spoluprácu a dúfam, že takáto bude aj naďalej. Parkovisko pod
hradom spustíme v polovičke apríla. V prevej etape sme boli úspešní na rozšírení kamerového
systému. V spolupráci s OO PZ vieme promtne riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú.
Štefan Faltin
Už sme o tom zopárkrát hovorili s riaditeľom OO PZ a na komisii OVP – trošku nech sa viac
zvýši hliadková činnosť konkrétne pri Vzorodeve. Veľa ľudí sa bojí tam chodiť lebo mládež sa tam
zgrupuje. Pán Faith hovorí, že to isté je pri mlyne. Keby sa hliadková činnosť zamerala na tieto
časti.
Mgr. Jozef Pentrák
Pri vzorodeve som navrhoval kamerový systém.
MVDr. Michal Kapusta
Pani riaditeľka, dáme kameru na vašu budovu aby snímala cestu hore, smerom ku Vzorodevu
a škole.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ja by som sa chcela za našu školu poďakovať za spoluprácu s OO PZ a s p. riaditeľom. Ďakujem
riaditeľovi, že nám vždy vyjde v ústrety a pomôže. Žiaci našej školy sa začali zgrupovať pri
garážach na Sídlisku hrad, chodia tam fajčiť a vybavujú si tam svoje problémy, ak by sa dalo aby
ste občas zašli aj tam. Chcem poprosiť, ak sa bude robiť dopravné značenie – vodorovné – chýba
prechod cez cestu od Vzorodevu ku kostolu. Tie deti ani nevedia kade majú prejsť na druhú
stranu cesty.
MVDr. Michal Kapusta
Dopravné značenie urobíme až po uložení kanála.
Mgr. Peter Vandraško
Čo sa týka školských a športových akcií tak s OO PZ sa spolupracuje veľmi dobre. Tiež ranné
hodiny, že majú hliadky. To či sa niekde niekto fackuje alebo fajčí – na to majú rodičov, polícia
nech sa stará o tých čo si to zaslúžia. Nemôžeme chcieť od polície aby naháňali grázlov
a upozorňovali ich na to aby nefajčili. Priorita je starať sa o tých čo si to zaslúžia.
Mgr. Jozef Pentrák
Upozornil riaditeľov škôl aby upovedomili políciu keby zaregistrovali okolo školy podozrivú bielu
dodávku. Okamžite kontaktovať políciu.
Štefan Faltin
Prechod pre chodcov , navrhoval som to v minulosti, upozorňoval som na prechod pre chodcov
od Kúpeľnej ulice na Sídlisko hrad. Na Kúpeľnej ulici od p. Klimu smerom ku škole sme dali
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označenie školská zóna – v ranných hodinách ako vozia rodičia deti do školy nič sa nezmenilo.
Poprosím aby aspoň 2x do týždňa tam boli policajti.
Mgr. Milan Blahovský
To čo predvádzajú niektorí rodičia – už aj deviatakov vozia do školy. Je tam taká premávka, že
deti musia niekoľkokrát odskakovať, zíde sa tam mnohokrát toľko áut - nie je nejaké riešenie –
obmedziť tam pohyb áut? Nevieme ako apelovať na rodičov.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-4
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za
rok 2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8

Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2014
Ing. Ladislav Mišičko
Predniesol správu o hospodárení v mestských lesoch za rok 2014. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem tiež poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu. Keby každý bol takým dobrým spoločníkom
ako oni to by bola radosť pracovať.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-5
MZ berie na vedomie Správu Pro Populo s.r.o. o hospodárení v lesoch mesta Spišské Podhradie
za rok 2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
-

odišiel p. poslanec Vandraško (17.45 hod. )

Bod č.: 9

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský
rok 2013/2014
Mgr. Ľubica Karpatyová
Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Bola tam tabuľka prijatia žiakov na stredné školy – aká je úspešnosť prijatí?
Mgr. Ľubica Karpatyová
100%-tná. Žiakom sa darí dobre, aspoň taká je spätná väzba.
Ing. František Pravlík
Aké % máte rómskych žiakov, je progres vo vzdelanostnej úrovni?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Máme 30% rómskych žiakov z celkového počtu. Progres vo vzdelávaní je minimálny, výborne sa
nám darí v spolupráci s asistentkou učiteľa ale do najvyšších ročníkov sa dostane minimum, ale
dostanú sa, teraz máme troch.
Ing. Ján Lisoň
V jednej tabuľke máte umiestnenie žiakov na stredné školy. Klesá záujem o 8-ročné gymnáziá
alebo nie? V správe ZŠ Školská 3 sa píše, že žiadny záujem o 8-ročné gymnáziá nie je.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ani u nás.
Ing. Ján Lisoň
Všetci žiaci – tých 30% z málopodnetného prostredia – uvádzate, že 30% neprospieva.
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Mgr. Ľubica Karpatyová
Hovorila som, že ich je 30% z celkového počtu žiakov.
Mgr. Jozef Bača
Zaujala ma dochádzka, že sa výrazne zlepšila za posledné 4 roky.
Nie sú osobné príplatky u pedagógov – ako stojíte, ak si porovnáte priemerné platy zamestnancov
s celoslovenským priemerom?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Neporovnávala som to s celoslovenským priemerom.
Ing. František Pravlík
Je chvályhodné koľko robíte mimoškolských akcií v mimoškolskom čase, je to jedna z možností
ako vychovávať mladých ľudí.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ďakujem za uznanie.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem tiež poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu
- odišiel p. poslanec Vladimír Tomko (18.00 hod.)
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-5
MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Palešovo nám. 9
v Spišskom Podhradí za školský rok 2013/2014.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
26.03.2015
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 Jurečko
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2013/2014. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. František Pravlík
Rómskych žiakov je aké percento na vašej škole a aká je úspešnosť ich vzdelanosti? Je tam
progres alebo stagnujú? Koľko žiakov dosiahne 9 ročník alebo z akých ročníkov v priemere
vychádzajú žiaci?
Ing. Ján Jurečko
Žiaci zapísaní v štatistikách - je ich do 30%. Skutočne reálny počet žiakov je 12-13%. 60 žiakov
je vzdelávaných mimo územia SR. Sú medzi nimi takí čo intenzívne prichádzajú na preskúšanie
a prirodzene sa posúvajú pravidelne do vyššieho ročníka, z týchto žiakov minulý rok skončila 9
ročník jedna žiačka. Cestovali späť do Anglicka, tak nepodala prihlášku na ďalšie vzdelávanie.
Ďalšia tretina sú žiaci, ktorí prichádzajú na preskúšania neohlásene. Tretina žiakov je tá, ktorých
už ani nepoznáme. Pri odchode do Anglicka podpísali čestné prehlásenie, že si splnia zákonom
stanovené podmienky - nedeje sa tak. Nevieme sa s nimi skontaktovať. Toto škola nevie riešiť.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem tiež poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-6
MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Školská 3
v Spišskom Podhradí za školský rok 2013/2014.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
26.03.2015
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:

+
+

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

+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ľuboslav Longauer
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013//2014. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Je to posledná správa. CVČ končí 31.3. Chcem sa poďakovať za tých niekoľko rokov od vzniku
centra všetkým riaditeľom, ktorí boli predo mnou, všetkým zamestnancom, ktorí prispeli k bohatej
histórii a činnosti centra, všetkým poslancom, ktorí pomáhali a chceli aby centrum napredovalo.
V neposlednom rade chcem poďakovať prechádzajúcemu vedeniu mesta za pomoc.
Mgr. Jozef Bača
Taká pochmúrna atmosféra z tvojej strany. Tak isto ako CVČ doteraz vykonávalo činnosť a ľudia
boli zvedaví tak isto táto činnosť bude pokračovať a bude aj v tvojom záujme do budúcna aby si
povedal poslancom aké sú tvoje výsledky. Skôr by som bol toho názoru, že ty sám požiadaš
o prezentáciu svojej činnosti ako oddelenie voľno-časových aktivít. Vidíme, že činnosť je veľmi
bohatá. Správa za oddelenie voľno-časových aktivít - nemusí byť štruktúra podľa vyhlášky - ale
verím, že aj zamestnanci, ktorí tam budú robiť spolu s tebou, že odprezentujú svoju činnosť ako
oddelenie voľno-časových aktivít.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem sa poďakovať všetkým riaditeľom, ktorí pracovali v CVČ a všetkým zamestnancom za
činnosť. Vykonávať ju budú naďalej len pod inou hlavičkou.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-7
MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Spišský hrad,
Školská 10 v Spišskom Podhradí za školský rok 2013/2014.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
26.03.2015
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

Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za školský rok 2013/2014. Správu
vypracoval p. kolega Biric, nakoľko bol v minulom školskom roku riaditeľom školy. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem tiež poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-8
MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídlisko
hrad 28 v Spišskom Podhradí za školský rok 2013/2014.

8

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

Termín:
Primátor:

+
+

26.03.2015

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

+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Riaditeľka MŠ sa ospravedlnila z účasti na dnešnom zasadnutí.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem presunúť podanie správy riaditeľke MŠ na budúce MZ, aby sme ju neukrátili.
Ing. František Pravlík
Som tiež za to aby sa odprezentovala pani riaditeľka.
Uznesenie č.: MZ-04-15-C-1
MZ ukladá riaditeľke Materskej školy Májová 54 Spišské Podhradie aby predniesla obsah Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/2014 na zasadnutí MZ
v mesiaci jún 2015.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
26.03.2015
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.: 10

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2014
Ing. František Pravlík
Majetková komisia prešla inventarizáciu majetku mesta. Členovia boli oboznámení s priebehom
a výsledkom inventarizácie. Inventarizácia prebehla bez problémov a neboli zistené žiadne
nedostatky. Inventarizáciou nebolo zistené žiadne manko ani prebytok a po prerokovaní
výsledkov odporúča MZ zobrať výsledky inventarizácie na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-6
MZ berie na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2014
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2014. V zmysle § 16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam mestskému zastupiteľstvu
v Spišskom Podhradí uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišské Podhradie
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za rok 2014 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-7
MZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 12

Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2014
MVDr. Michal Kapusta
Správu audítora ste dostali v mailovej podobe. Sú nejaké otázky k správe?
Ing. Ján Lisoň
V správe audítor hovorí o vysporiadaní vzťahov so spoločnosťou Ekover.
MVDr. Michal Kapusta
To sú ešte staré veci z roku 2005. Bola tam majetková spoluúčasť a jedna splátka mestom
zostala neuhradená. Firma Ekover to nevie zdokladovať, stratili sa im doklady. Ťahá sa to
niekoľko rokov.
Ing. Ján Lisoň
Je potrebné sa týmto zaoberať či tieto záväzky alebo prípadne pohľadávky nie sú premlčané aj
z jednej aj z druhej strany.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-8
MZ berie na vedomie Správu audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
- prišiel p. poslanec Vladimír Tomko (19.00 hod.)
Bod č.: 13

Záverečný účet mesta za rok 2014
MVDr. Michal Kapusta
Mali ste záverečný účet doma, sú pripomienky?
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí záverečný účet mesta a doporučuje ho MZ
schváliť bez výhrad.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-9
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2014 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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
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Bod č.: 14

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Podhradie za rok 2014
MVDr. Michal Kapusta
Správa je pozitívna. Sú nejaké pripomienky?
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-9
MZ berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Podhradie za rok 2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 15

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. Jedná sa o kontrolnú
činnosť do 30.6.2015.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-10
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015.
Zodpovedný:
hlavný kontrolór
Termín:
26.03.2015
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

Úprava rozpočtu škôl, školských zariadení a mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal odporúčanie školskej komisie k úprave rozpočtu.
Ing. Ján Lisoň
Na poslednom zasadnutí MZ p. Vandraško predniesol návrh na úpravy rozpočtov. Finančná
komisia usúdila, že sa nestačí zaoberať len touto vecou ale celou štruktúrou a všetkými výdajmi
a príjmami a tak sme predložili návrh, ktorý prečítal p. primátor. Vysvetlil obsah navrhovaného
uznesenia.
- prišiel p. poslanec Hanigovský ( 19.56 hod.)
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-11
MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 49 857,- € z položky „rezerva na správu a
údržbu budov“ na vykrytie financovania originálnych kompetencií škôl a školských zariadení
z dôvodu zmeny ekonomického koeficientu zo 60,- € na 65,- €.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie

11

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

Uznesenie č.: MZ-04-15-B-12
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2015, ktorá zohľadní aktualizáciu
príjmov a výdajov rozpočtu, prebiehajúce organizačné zmeny v rozpočtových organizáciách,
príspevkových organizáciách, Službách mesta s.r.o. a na mestskom úrade a vykonať ju na
zasadnutí MZ v júni 2015.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
26.03.2015
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.: 17

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na uznesenia ohľadne prideľovania bytov.
Uznesenie č.: MZ-04-15-F-1
MZ zamieta žiadosť o pridelenie bytu pre pani Marcelu Hlupíkovú, bytom Kúpeľná 3 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
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-04-15-F-2
MZ zamieta žiadosť o pridelenie bytu pre pána Gejzu Pokutu, bytom Starý jarok 8 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
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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

Bod č.: 18

Telocvičňa (kotolňa) – vysporiadanie nájomných vzťahov
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal návrhy na uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-13
MZ schvaľuje odňatie zo správy CVČ Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie od 1.4.2015:
1. budovu telocvične na Štúrovej ul. 1144/21 postavenej na parcele KN-C 1285/1 v celkovej cene
142 617,55 €
2. budovu na Školskej ul. súpisné číslo 1105/10 na p.č. 700 v celkovej cene 3 219,81 €
a pozemok parcela KN-C 700 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 265 m2 v celkovej cene
615,75 €
Zodpovedný:
Termín:
26.03.2015
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-04-15-B-14
MZ schvaľuje zverenie do správy Mestského kultúrneho strediska, Mariánske námestie 1, Spišské
Podhradie od 1.4.2015:
1. budovu telocvične na Štúrovej ul. 1144/21 postavenej na parcele KN-C 1285/1 v celkovej cene
142 617,55 €
2. budovu na Školskej ul. súpisné číslo 1105/10 na p.č. 700 v celkovej cene 3 219,81 €
a pozemok parcela KN-C 700 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 265 m2 v celkovej cene
615,75 €
Zodpovedný:
Riaditeľ MsKS
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
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
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Bod č.: 19

Vyhodnotenie 8. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 9. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
MVDr. Michal Kapusta
Vyhodnotenie sa nekonalo, komisia nebola uznášania a
Ing. Ján Lisoň
Je ponuka?
MVDr. Michal Kapusta
Je jedna ponuka.

hlasovania schopná.

Uznesenie č.: MZ-04-15-B-15
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v lokalite
novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to nasledovné parcely registra
C KN, ktoré vytvárajú 26 pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

14

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna cena je 14,- € /m2 (Cena
stavebného pozemku vrátanie inžinierskych sietí).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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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

Bod č.: 20

Slovenský skauting – žiadosť o prenájom budovy bývalej základnej umeleckej
školy
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala túto žiadosť a odporúča schváliť prenájom.
MVDr. Michal Kapusta
Robia aktivity v meste, sú tam naše deti, strážia túto budovu.
Ing. František Pravlík
Komisia majetková bola oboznámená so žiadosťou – členovia komisie odporúčajú dať budovu do
prenájmu.
Vladimír Tomko
Aké je tam kúrenie? Za 200,- € ročne to je nízka suma. To je podľa mňa veľmi málo.
MVDr. Michal Kapusta
Je to symbolická suma, robia aktivity v meste.
Vladimír Tomko
Ak bude záujem o budovu, tak automaticky končia?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Budeme musieť im nájsť iný priestor.
Ing. František Pravlík
Boli hodnotené náklady za minulé obdobie a boli 300,- €, je tam rozdiel 100,- €.
Mgr. Milan Blahovský
Na zasadnutí finančnej komisie som hlasoval za návrh, ale zmluva by mala byť limitovaná lebo
oni môžu nejakým spôsobom vyrobiť vyššie náklady ako 200,- €. V prípade prekročenia nech si to
doplatia.
Vladimír Tomko
Neprepošleš nám tú zmluvu aby sme si ju pozreli? Už raz som tak narýchlo hlasoval.
Ing. František Pravlík
Využívajú pivničné priestory, hore sa to nepoužíva.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-16
MZ schvaľuje prenájom budovy bývalej ZUŠ na Galovej ul. 28 v Spišskom Podhradí pre
Slovenský skauting, 46. zbor Biela Nádej, Krompachy za 200,- €/rok vrátane spotrebovanej
energie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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
0
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 21

Vyhodnotenie 1. kola VOS a vyhlásenie 2. kola VOS na predaj hnuteľného
majetku (traktor s vlečkou)
MVDr. Michal Kapusta
Tento bod vypadáva z rokovania, nikto sa do súťaže neprihlásil.
Bod č.: 22

MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Milada Kapustová, Spišské Podhradie – žiadosť
o vysporiadanie časti pozemku KNC 1810/2
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie. Je tu rozdiel 2 m2.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-17
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – pozemku parcela KN-C 1810/2 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, zapísaného na LV č. 1 na MVDr. Michala Kapustu a manž.
Mgr. Miladu Kapustovú, Mariánske námestie 32, Spišské Podhradie – v podiele 1/1 spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že nesúlad nastal po ROEP v roku 2006
a prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie
vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na
tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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-04-15-B-18
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C 1810/1 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 , zapísaného na LV č. 1 pre MVDr. Michala Kapustu
a manž. Mgr. Miladu Kapustovú, Mariánske námestie 32, Spišské Podhradie – v podiele 1/1 za
celkovú sumu 14,- Eur (slovom: štrnásť eur). Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí
kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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
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Bod č.: 23

COOP Jednota – odpredaj pozemku
Vladimír Tomko
Nemôžeme dať do zmluvy klauzulu o zrealizovaní? Už sme im to v minulosti schvaľovali
a dodnes to nie je zrealizované.
Ing. Ján Lisoň
Sú tu nejaké návrhy, že za akých podmienok tento pozemok previesť alebo nepreviesť na COOP
Jednota. Nie je to lepšie riešiť to nájomnou zmluvou a po ukončení stavby to previesť so
záväzkom keď sú obavy či to zrealizujú alebo nie?
MVDr. Michal Kapusta
Ja to teraz neviem povedať. Už vecné bremeno je ťarcha v prospech mesta.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Otázna je vymožiteľnosť akýchkoľvek ustanovení zmlúv o navrátení vlastníckeho práva.
MVDr. Michal Kapusta
Bol tu p. Buroci a sme to nepovedali. Ing. Buroci súhlasil s vecným bremenom, už tam máme
svoje práva. Nehovorím, že 100%-tné.
Ing. Ján Lisoň
Do zmluvy o prevode treba dať nejakú sankciu, lebo je potom problém sa toho práva dobiť.
Sankcia je lepšie vymožiteľná.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Sankcia by pripadala do úvahy.
MVDr. Michal Kapusta
Pred mesiacom sme povedali áno.
Vladimír Tomko
My chceme len aby sme nedopadli ako minule.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-19
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KN-C 32/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1074 m2, ktorá je podľa GP č. 7/2015 zo dňa 16.03.2015, vyhotoveného
GEOKAN, s.r.o. overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 19.03.2015 pod
číslom 58/15, označená ako parcela KN-C 32/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 572 m2
a parcela KN-C 2232/14 – ostatné plochy vo výmere 2 m2, odčlenená z parcely č. KN-C – 32/1 –
zastavané plochy a nádvoria z celkovej výmery 1074 m2 zapísanej na LV č. 1 na COOP Jednota
Liptovský Mikuláš, s.d., 1. Mája 54, Liptovský Mikuláš spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu
iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích
osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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-04-15-B-20
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
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32/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 572 m2 , vzniknutá podľa GP č. 7/2015 zo dňa
16.03.2015, vyhotoveného GEOKAN, s.r.o. overeného Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny dňa 19.03.2015 pod číslom 58/15 oddelením od pozemku parcela KN-C - 32/1 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1074 m2 zapísaná na LV č. 1 pre COOP Jednota
Liptovský Mikuláš, s.d., 1. Mája 54, Liptovský Mikuláš za celkovú sumu 795,08 Eur (slovom:
sedemstodeväťdesiatpäť eur a osem centov). S podmienkou zriadenia vecného bremena
v prospech mesta Spišské Podhradie spočívajúce v práve umožnenia vstupu na pozemok ku
Margecianke – čistenie koryta a mimoriadnych situáciách. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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.: 24

Projekt ELENA – Prešovský samosprávny kraj
MVDr. Michal Kapusta
Je podpísaná zmluva, schválili sme to v roku 2013. Spoluúčasť mesta je cca 3 000,- €. Jedná sa
o RAJ a Požiarnu zbrojnicu. Projekt je o projektovej dokumentácii a o auditoch. Materská škola
z toho vypadáva. Navrhujem pripraviť PD na rekonštrukciu verejného osvetlenia pre mesto
a Katúň a budovu Spoločenského domu. Aby sme našli spoločného investora.
Peter Hanigovský
Spoločný investor, zamýšľame túto budovu predať alebo prenajať?
MVDr. Michal Kapusta
Ak urobíme PD na túto budovu, môžeme ju použiť na projekt na Spoločenský dom , ak tam
nebude podnikateľská aktivita tak môže mesto ísť do toho a získať 90% dotáciu alebo podnikateľ
cez SARIO môže ísť do projektu. Bude sa nám treba niekedy v septembri-októbri zaoberať čo
s budovou Spoločenského domu ďalej, či nájdeme niekoho kto zainvestuje aby tá budova dostala
novú formu alebo partner čo je teraz či bude ochotný ísť do projektu alebo to preniesť do správy
mesta ako Kultúrny dom na svadby, kary atď. a vtedy by sme mohli dostať 90% od únie alebo od
štátu. Máme na rozmýšľanie 3-4 mesiace. Myslím si, že 3 000 € na tento projekt je dobrá
investícia.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-21
MZ schvaľuje zaradenie do projektu ELENA cez Prešovský samosprávny kraj vypracovanie PD
a energetického auditu:
1. Verejného osvetlenia mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň
2. budovy Spoločenského domu na Sídlisku hrad č. 8 / Reštaurácia pod hradom/
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 25

Cenník pohrebných služieb mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Pán Lisoň pripomienkoval cenník pohrebných služieb.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Je to VZN a prílohou je cenník pohrebných služieb. Najprv by som odporučil hlasovať o úpravách
a potom o VZN vrátane príloh. Konkrétne čo sa týka cien nechám vysvetlenie na Ing. Tirpáka.
VZN č. 2/2015
MZ schvaľuje VZN č. 2/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník pohrebných
a cintorínskych služieb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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
Mám za to, že kalkuláciou nákladov a zisku preukazujeme oprávnenosť určenia ceny služby –
dodávky. Zaokrúhľovanie návrhu výslednej ceny vrátane DPH v predloženom návrhu cien nie je
správne. Prečo a z akých dôvodov sú zaokrúhľované ceny vrátane DPH? Aký je v tom systém?
Aké pravidlá? Je to hore-dole. Bez systému. Ani matematické zásady nie sú dodržané. Platí to pre
chladiace zariadenie aj výkop hrobov. Prečo je napr. zaokrúhlenie ceny vrátane DPH z 10,20 €
na 10,- €? V ktorej položke kalkulácie je to znížené? Ak sú náklady vykalkulované správne ako
oprávnené, nutné, potom zníženie ceny spojené so zaokrúhlením je len v položke. Vysvetlil na
príklade.
Ing. Marián Tirpák
Kalkulácie je potrebné predložiť na VÚC a všetky tieto veci už máme predjednané. K tomu aby to
oni schválili potrebujeme váš súhlas a aby sme boli platcami dane. Kalkulácie – to je podľa tohto
systému ako to vyžaduje VÚC. Robí sa to takýmto systémom. Porovnali sme ceny aké sú
v okolitých mestách a prispôsobili sme ich našim.
Ing. Ján Lisoň
Pri jednej cene zaokrúhľujeme nahor, pri druhej nadol. V tom neexistuje žiaden systém alebo
o čo tu ide?
Jozef Komara
To nie je o zaokrúhľovaní.
Ing. Ján Lisoň
Podľa mňa môžu byť ceny zaokrúhlené aj na 0,10 nemusia byť na celé eurá. Nedávajme návrh pri
každej cene zaokrúhlenie iné.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-22
MZ vyjadruje súhlas s navrhovanými maximálnymi cenami za výkop hrobov a uloženie zomrelých
v chladiacom zariadení a odporúča Prešovskému samosprávnemu kraju tieto ceny pre mesto
Spišské Podhradie schváliť.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

26.03.2015

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 26

Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Lisoň
Rozhodujúce návrhy som predniesol počas rokovania. Predniesol správu zo zasadnutia finančnej
komisie. Materská škola - požiadali o presun prostriedkov rozpočtu z kapitoly 700 do 630, 620,
610 a zvýšenie celkového rozpočtu 2015 o 5 981,- €. Po debate s p. Lányiovou, ktorá bola
prítomná na zasadnutí komisie ale nevedela zdôvodniť, že prečo ten návrh alebo žiadosť je
o celkové navýšenie - komisia túto žiadosť odporúča MZ zamietnuť. Ani sa MZ touto žiadosťou
nezaoberalo. Komisia to prebrala. Vychádzali sme z toho, že po dnešnom prijatí uznesenia budú
všetky výdavky MŠ pokryté. Pán primátor nás informoval o ponuke p. Fľakovej na odpredaj domu
za 100 000,- €. Komisia túto informáciu zobrala na vedomie. Pán primátor nás informoval aj
o ponuke na odpredaj domu po p. Krupovej na Podzámkovej ulici za 40 tis. €. Komisia zobrala
túto informáciu na vedomie. Zaoberali sme sa žiadosťou Spojenej školy internátnej v Levoči na
poskytnutie dotácie – každá škola, aj táto, je financovaná normatívne z rozpočtu ministerstva
školstva, dostáva prostriedky na celú svoju činnosť či to postačuje alebo nie, sme to neriešili –
navrhujeme MZ zamietnuť žiadosť. Nebolo konkretizované koľko žiakov zo Spišského Podhradia
túto školu navštevuje. Zobrali sme na vedomie informáciu o zámene pozemkov – chodník na
Štefánikovej ulici. Finančná komisia navrhuje MZ aby uložilo MsÚ aktualizovať, príp. vypracovať
nové VZN o prerozdelení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií.
Uznesenie č.: MZ-04-15-C-2
MZ ukladá MsÚ aktualizovať, prípadne vypracovať nové VZN o prerozdelení finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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. František Pravlík
Zasadala majetková komisia – obhliadka pozemkov v zmysle žiadosti p. Murina , boli sme tam
pozrieť, je to pod domami nižšieho štandardu smerom k potoku. Komisia neodporúča MZ schváliť
MZ žiadosť p. Murína.
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu ohľadne zámeny pozemkov. Je to v štádiu rokovania. Je to informácia pre MZ.
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Vladimír Tomko
Treba ísť pozrieť na tvar miesta, inak nedvihnem ruku.
Ing. František Pravlík
Za podpredsedu komisie sme navrhli JUDr. Boronovú. Prerokovali sme návrh štatútu komisie.
Komisia zobrala na vedomie petíciu občanov mesta proti odkúpeniu rodinného domu na
Podzámkovej ulici č. 53 neprispôsobivým občanom. Vzhľadom k finančnému zaťaženiu mesta
výstavbou kanalizácie neodporúčame odkupovať ponúkané domy od občanov mesta. Pani
Fľaková – ponuka na odkúpenie domu – komisia neodporúča odkúpenie domu mestom.
Prerokovali sme list p. Molčanovej – komisia zastáva názor, že predchádzajúci návrh MZ
z rokovania februárového zasadnutia komisie by mal náležite a postačujúco odstrániť problémy
s poškodzovaním majetku (múra, oplotenia) pani Molčanovej.
MVDr. Michal Kapusta
Dom na Galovej ulici (p. Fľaková) je cena 105 000,- €. Sme v jednaní, hľadáme záujemcov
a v takom štádiu sme aj s domom na Podzámkovej ulici. Navrhujem zobrať na vedomie obidve
informácie a uvidíme čo bude.
Peter Hanigovský
Pri p. Fľakovej si hovoril aj s druhým majiteľom p. Fľakom? Smial sa z toho keď som sa s ním
rozprával.
Mgr. Milan Blahovský
Finančná komisia – preberali sme v rôznom, že nie je schválené uznesenie týkajúce sa
navýšenia rozpočtu ZŠ Školská 3 – predniesol návrh na uznesenie.
Ing. Ján Lisoň
Nebola to náhoda, neprijali sme uznesenie ale rokovali sme o tom. Vysvetlil situáciu.
Vladimír Tomko
Predniesol správy zo zasadnutia komisií od začiatku roka 2015. Navrhujem, aby bola zodpovedná
osoba poverená aby zistila majiteľov pozemkov – Kobuľany.
Peter Hanigovský
Prečítal som si zápisnicu z komisie. Odporúčam upraviť prezenčnú listinu lebo tam figuruje
zosnulý p. Rejnič. Pozemky, ak chceme stavať lavičky atď. treba zistiť či sú to naše pozemky,
kruhový objazd na Prešovskej ulici – už raz sme s p. Kickom mali problémy a ku kontajnerom –
keď tak už dať trojičky – sklo, plasty, papier. Pán Petrek – obchod je jeho a zásobuje obchod cez
náš park, čo sa týka Rybníka je to utópia, je tam asi 4 000 majiteľov týchto pozemkov. Toto dať
dokopy, vykúpiť to a urobiť tam vodnú plochu to je utópia.
Ing. Ján Lisoň
Ak je to návrh komisie je potrebné urobiť identifikáciu parciel.
Vladimír Tomko
Čo sa týka prezenčnej listiny, tak to je omyl, už sú v nej aktuálne mená.
MVDr. Michal Kapusta
Park pred obchodom je náš.
Vladimír Tomko
Položka dreviny - dostali sme 1 700 000,- Sk ešte keď ja som bol poslancom MZ. Už ste zobrali
skoro všetko. Z časti sme zazelenali ihrisko a časť parku. Traktor sa kúpil, plošina aj vlečka vtedy
a teraz chcete zobrať ešte zo zelene, veď sa zrezalo kopec stromov a treba na novú výsadbu.
Peter Hanigovský
Hovoríš, že sme predchádzajúci poslanci zobrali, peniaze sú mestské keby si si preštudoval
rozpočet, tak by si to zistil a aby si bol v obraze, že sme nezazeleňovali - Lúčanka potok –
vysadené dreviny, nákup krovinorezu, kosačky atď. všetko išlo z kapitoly dreviny.
MVDr. Michal Kapusta
Jedna vec je celá zeleň – parky, stromy pri CO sklade, Jeruzalem – Krížová cesta, stromčeky pri
potoku na Podzámkovej ulici (pred penziónom Chalúpka), orezávanie stromov – cintorín atď.
Pravda je niekde uprostred. Auto kupujeme z projektu „Kompostovisko“. Je pripravená hydraulika
na ruku ale tú ruku zakúpime z tejto položky a ďalšie bude snežný pluh aby aj auto mohlo odhŕňať
sneh. Zoberieme nejakých 20 tis. € na dovybavenie auta, aby bolo multifunkčné.
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Ing. Ján Lisoň
Chcem požiadať vedenie mesta aby na budúce MZ bol predložený prehľad čerpania finančných
prostriedkov na tejto položke a na čo sa použili. Nevieme stále o akých číslach sa bavíme.
Finančná komisia navrhuje to isté ako predniesol p. Blahovský a odporúča návrh prijať.
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-23
MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2015 ZŠ Školská 3 Spišské Podhradie o sumu 790,- €
v kapitole 700 – kapitálové výdavky.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.03.2015
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

Mária Kaľavská
Predniesla správu z bytovej komisie. Komisia sa zaoberala žiadosťami – p. Marcela Hlupíková, p.
Gejza Pokuta, p. Juraj Mecko, p. Juliana Holubová. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Štefan Faltin
Predniesol správu z komisie. Komisia sa zaoberala prerokovaním sťažnosti p. Piatnicovej
a rozdelením dopravného značenia v meste na etapy. Správa tvorí prílohu zápisnice. Predniesol
návrh na uznesenie – „Komisia navrhuje MZ realizovať návrh dopravného značenia podľa
komisiou stanovených etáp – svojpomocne. Prvú etapu realizovať do konca roka 2015, zároveň
žiadame zapracovať finančné prostriedky na realizáciu druhej a tretej etapy v roku 2016.“
Uznesenie č.: MZ-04-15-B-24
MZ schvaľuje realizáciu dopravného značenia v meste podľa komisiou stanovených etáp. Prvú
etapu realizovať do konca roka 2015. Zároveň ukladá zapracovať finančné prostriedky na
realizáciu druhej a tretej etapy do rozpočtu mesta v roku 2016.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického
Termín:
26.03.2015
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
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

Štefan Faltin
Niektoré dopravné značky sú prichytené len drôtom.
Uznesenie č.: MZ-04-15-A-10
MZ berie na vedomie správy zo zasadnutia komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

26.03.2015
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Ing. Slávka Čarná
140 tis. € by mal byť zostatok na položke „starostlivosť o dreviny“.
Bod č.: 27

Rôzne
- nebola žiadna diskusia
Bod č.: 28

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
MZ bolo ukončené o 21.18 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 26.03.2015

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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