Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.9.2008
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Uznesenie MZ o zabezpečení spolufinancovania:
- skládka TKO
- nadstavba meštianskeho domu
Palešovo nám. 25
- rekonštrukcia ZUŠ
- prístavba telocvične ZŠ Školská 3
5) ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie – žiadosť
o preklasifikovanie rozpočtových položiek
6) CVČ Školská 10, Spišské Podhradie – žiadosť o presun
finančných prostriedkov
7) Miestna akčná skupina LEV, O.Z. – schválenie členského
príspevku
8) Návrh na zriadenie komisie MZ – „Ľudia ľuďom“
a schválenie členov komisie
9) Zmluva o propagácii mesta – Vydavateľstvo Family Cup
Sp. Krakov, Poľsko
10) Rôzne
11) Záver

Prítomní:
P
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
O
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Siváň

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
prednosta MsÚ,
primátor mesta,
zástupca primátora

PaedDr. Sereday
PaedDr. Sereday
zástupca primátora
zástupca primátora
zástupca primátora

Predsedajúci

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Vladimír Tomko
Mária Kaľavská
Jozef Komara
Mgr.art. Štefan Siváň
Peter Hanigovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril primátor mesta Mgr. Jozef Bača o 18.00 hod.. V čase otvorenia rokovania bolo
prítomných 9 poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
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Diskusia
Ing. Mačuga
Doplnil do programu rozšírenie bodu č. 4.
- poslanci doplnenie programu jednohlasne schválili
Bod č.: 4
Uznesenie MZ o zabezpečení spolufinancovania:
- skládka TKO
- nadstavba meštianskeho domu Palešovo nám. 25
- rekonštrukcia ZUŠ
- prístavba telocvične ZŠ Školská 3
Diskusia
Ing. Janičko

Rekultivácia skládky – tento rok sme už prijali uznesenie týkajúce sa
skládky ale je potrebné ho zrušiť a prijať nové. Druhýkrát predkladáme
žiadosť. Od nás žiadajú doklady nie staršie ako 3 mesiace. Z toho dôvodu
musí byť prijaté nové uznesenie s aktuálnym dátumom. Prečítal znenie
uznesenia.
Hanigovský
Navrhujem zrušiť staré uznesenie a tak prijať nové.
Uznesenie č.: MZ-9-8-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-5-8-B-1 zo dňa 10.4.2008
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-8-B-1
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
- názov projektu – Rekultivácia skládky TKO
- výška celkových výdavkov na projekt – 5 506 198,–Sk
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom – 275 310,–Sk
- spôsob financovania projektu – z rozpočtu mesta
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

11.09.2008
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Mačuga

Ing. Janičko

Toho roku medzi prvými projektmi, ktoré budú čerpať peniaze z fondov
budú školské projekty. My máme tri – výstavba telocvične školy pri ZŠ
Školská 3, rekonštrukcia podkrovia ZŠ Palešovo nám. 9 a rekonštrukcia
ZUŠ. Termín na predloženie projektov je október. K tomu je potrebné
taktiež prijať uznesenie na spolufinancovanie týchto projektov.
Tu je problém, lebo my nevieme koľko peňazí bude potrebných od mesta
na spoluúčasť, nevieme náklady stavby. Projekty budú o týždeň možno
o dva. Išli už žiadosti o stavebné povolenie, vybavujú sa potvrdenia od
dotknutých orgánov. Na skládku vieme presne koľko peňazí bude
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potrebných od mesta ale na školské projekty nevieme. Na Palešovo
námestie sa množia výkresy, Školská 3 už sú projekty a pripravuje sa
rozpočet a ZUŠ to sú termíny do 18.9.
Dr. Sereday
V podmienkach grantových programov je stanovené, že projekty majú
obmedzenú hornú hranicu podľa počtu žiakov, pričom na jedného žiaka
sa počíta 70 tis. Sk, projektanti boli oboznámení s týmto kritériom. To sú
jediné orientačné podklady.
Mgr. Bača
Ako presné sú tie čísla?
Dr. Sereday
Dnes mi to riaditelia hlásili, tie čísla sú presné.
Mgr. Bača
V ZUŠ je 180 žiakov a p. riaditeľ minulý rok tvrdil, že ich bude nad 200.
Ing. Janičko
Vo vzore uznesenia k projektu je uvedené presné číslo, nie percentá.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-2
MZ schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu
projektu „Adaptácia podkrovných priestorov na učebné priestory“, ktorý je realizovaný pre „ZŠ na
Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí“ a ktorý je v súlade s programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Spišské Podhradie
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
1 137 000,–Sk
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-8-B-3
MZ schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu
projektu „Prístavba telocvične“, ktorý je realizovaný pre „ZŠ Školská 3 v Spišskom Podhradí“
a ktorý je v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Spišské Podhradie
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
1 806 000,–Sk.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
Diskusia
Hanigovský
Čo sa myslí pod pojmom rekonštrukcia ZUŠ?
Ing. Mačuga
Javisko by sa vedelo za tie peniaze urobiť + zateplenie.
Hanigovský
Za 10 mil. urobiť javisko? Veď tento projekt ani nemusí prejsť, v ZUŠ-ke
nie je 200 žiakov. Je tam 180 žiakov. Nie je výhodnejšie predeliť to,
zatepliť a urobiť sálu, ale javisko? Predpokladal som, že urobíme sálu
a budeme ju prepožičiavať podnikateľom ako kongresovú sálu. Z 10 mil.
Sk pôjde 5 na ateliér.
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Ing. Mačuga
Hanigovský

Toto je navrhnuté po diskusii s projektantmi.
Na začiatku bolo povedané, že presťahujeme ZUŠ do nových priestorov
a dokončíme sálu t.j. kino.
Ing. Mačuga
Bol tu zámer.
Hanigovský
Kto určil projektantom, že len javisko?
Ing. Mačuga
Nepreskočíme javisko. Projekty sa robia celé, ale z toho objemu
finančných prostriedkov bude urobené len javisko. Zateplenie budovy je
na celú budovu. Strecha je v zlom stave. Bola robená sonda.
Hanigovský
Urobia sa projekty na celé kino. Za 10 mil. Sk sa urobí javisko a bude
oddelené od ostatnej časti? Čo ste zadali projektantom?
Dr. Sereday
Ten finančný objem v žiadnom prípade nebude stačiť na javisko a
hľadisko. Navrhol, aby sa dočasnou stenou oddelilo javisko od hľadiska.
Ak budú peniaze neskôr, tak sa bude robiť sála. Projekty sa urobia na
celý objekt, ale realizácia sa rozdelí na fázy. Pokiaľ to bude viacúčelový
objekt - na kongresovú turistiku sú potrebné kongresové stoly.
Hanigovský
Keď sa javisko oddelí stenou tým pádom ak sa hore urobí ateliér ako tam
bude vnikať svetlo?
Ing. Mačuga
Možnosti sú z boka + smerom na severe je veniec a tam by sa dalo
osadiť okno. Koncertná sieň by bola bez denného svetla.
Hanigovský
Mne sa to nepáči.
Mgr. Bača
Dnes sa bavíme o spoluúčasti. Dá sa vrátiť znova k projektu. Musíme
zvážiť čo je dôležitejšie či sála, či javisko, či hľadisko.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-4
MZ schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia a zateplenie ZUŠ“, ktorý je realizovaný pre „ZUŠ na sídlisku Hrad č. 8
v Spišskom Podhradí“ a ktorý je v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Spišské Podhradie
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
700 000,–Sk.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Hanigovský
Ing. Mačuga

Pri rekonštrukcii ZUŠ sa zvýšil rozpočet a pán riaditeľ sa musí veľmi
snažiť, aby mal počet žiakov nad 200, aby sme mohli žiadať o ďalšie
granty. Horná škola si to robí z vlastných finančných prostriedkov.
Niektorí sa snažia a pracujú.
Vysvetlil situáciu ohľadne rekonštrukcie meštianskeho domu na
Palešovom nám. 25.
Banky nám doporučili brať úver, jednali sme s tromi bankami, ktoré
pripravili prvé oboznamovacie ponuky, aby sme sa vedeli rozhodnúť,
s ktorou bankou jednať.
Uni kredit banka – nemáme žiadne skúsenosti s touto bankou.
OTP banka a Dexia banka to sú ďalšie dve oslovené banky.
Prečítal ponuky od všetkých troch bánk.
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18.9. príde Unistav Prešov na obhliadku staveniska. Dohodneme sa na
určitých podmienkach.
Ing. Lisoň
Aké sú poplatky za uzatvorenie zmluvy?
Ing. Mačuga
Prečítal všetky poplatky bánk. Všetky spracovateľské poplatky sú nula.
Odklad splátok, čiže mesto by platilo úver až po nasťahovaní nájomníkov.
Mesto môže začať platiť úver po roku, ale úrok by platiť muselo. Splátky
nájmu nebudú postačovať pokryť mesačné splátky úveru. Splátky
nájomného sú nižšie. V druhej polovici splácania by mesto bolo plusové.
Ing. Lisoň
Banka si prepočíta predpokladané úroky, v prvej časti splácania sa
preplatí na úrokoch.
Ing. Mačuga
Je potrebné sa veľmi vážne rozhodnúť o úvere. Doporučenie zo strany
bánk je splácanie na 15-20 rokov.
Hanigovský
Ako máme nastavené úvery. Aké sú systémy splácania úrokov
v ostatných domoch?
Mgr. Bača
Predložil podklady poslancom na preštudovanie.
Ing. Mačuga
Väčšinu úverov samospráv financuje Dexia banka. Dlhšie vzťahy máme
s Dexia bankou. Toto sú vstupné dáta.
Mgr. Bača
My nejaké rezervné peniaze máme. Podľa mňa by sme mali čerpať
rezervné a brať úver čím neskôr.
Hanigovský
Kedy bude oficiálne prevzatie stavby?
Ing. Mačuga
V októbri.
Mgr. Bača
Tento úver sa tohoročného rozpočtu netýka.
Ing. Lisoň
Poplatok za nedočerpanie úveru je len zo zostatku.
Ing. Mačuga
Lepšie je brať úver tak, aby sme ho celý dočerpali.
Ing. Lisoň
Návrh na uznesenie sleduje to, ktorú banku si vyberieme. Podrobnosti
budú potom, keď banka dá presné podmienky úveru. Návrh uznesenia
k ničomu nezaväzuje, len určuje, ktorú banku vyberieme.
Ing. Mačuga
Obidve banky požadujú ručenie biankozmenkou.
Mgr. Bača
Skúsme vziať tieto skutočnosti na vedomie a pri prehodnotení rozpočtu by
sme sa rozhodli.
Ing. Lisoň
Mesto spolupracuje s bankou.
Ing. Janičko
S Dexia bankou spolupracujeme denno-denne. Z Dexia banky máme
vzatý a už aj splatený úver. Nepožadujú od nás žiadne doklady.
Ing. Mačuga
Ja by som bola za, že nebrať úvery z jednej banky ale rozložiť ich do
viacerých.
Hanigovský
Dávam návrh, aby sa úver zobral z Dexia banky.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-5
MZ schvaľuje rokovať o prijatí úveru na financovanie rekonštrukcie meštianskeho domu na
Palešovom nám. č. 25 s Dexia bankou Slovensko a.s.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
0
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5
ZŠ Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie – žiadosť o preklasifikovanie
rozpočtových položiek.
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Diskusia
Dr. Sereday

Ing. Lisoň

Dr. Sereday
Ing. Lisoň

Dr. Sereday
Hanigovský

Ing. Lisoň
Dr. Sereday
Mgr. Kicková
Hanigovský
Ing. Lisoň

Mgr. Bača

Ing. Lisoň

Riaditeľstvo školy požiadalo o preklasifikovanie kapitol , nemá to žiadny
dopad na mestský rozpočet, je to vnútorná zmena rozpočtu školy. Jedná
sa o 51 800,–Sk. V minulom školskom roku mali tak vysokú
práceneschopnosť zamestnancov, že im to nabúralo rozpočet
a potrebovali by kompenzovať rozpočet v súvislosti s PN. Vysvetlil
situáciu. Školská komisia nemala výhrady a doporučila prijať uznesenie.
Predniesol návrh uznesenia školskej komisie.
Nerozumiem tomu zdôvodneniu. Na mzdách sa ušetrilo. Povedal by som,
že by to bolo potrebné presunúť do sociálnych nákladov. Za zastupovanie
sa vyplácalo.
Nejde len o PN ale aj o súťaže, kde sa zúčastnil učiteľ a bolo ho potrebné
zastupovať.
Ako sa organizujú súťaže a školenia? To sa na začiatku roka nevie, kde
sa žiaci zúčastnia na akých súťažiach? Z roka na rok sa výrazne menia
účasti na takýchto súťažiach?
Nedá sa to presne predpokladať na začiatku školského roka.
Takáto žiadosť tu už bola a hovorilo sa o tom, že učitelia chodia na
školenia a súťaže. V ZŠ Školská 3 to nepotrebujú? ZŠ na Palešovom
nám. 9 žiadala od mesta spoluúčasť na financovaní výmien okien, fasády
atď. V 630 sa vytvára rezerva, aby sa mohli peniaze presúvať do iných
sfér. Keď na jednej strane škola dostane dotáciu a potom sa jej zvýšia
peniaze, ktoré chce preklasifkovať na mzdy, tak tam nie je niečo
v poriadku. Toto, že učitelia chodia na súťaže so žiakmi, toto neobstojí. Aj
inde chodia na súťaže a nemajú takýto dôvod na preklasifkovanie
položiek. Pýtal som sa v hornej škole na tieto školenia, tam chodí jeden
učiteľ a školí ostatných. Nechodia viacerí.
Nesúvisí s týmto prídel z daní? Je myslené na ďalšiu zmenu rozpočtu.
Aký dopad bude mať toto na samotný rozpočet školy?
Vysvetlil situáciu.
Máme sa baviť o stave rozpočtu, nebolo by vhodné o tejto žiadosti
rokovať po prehodnotení rozpočtu?
Školami sa budeme zaoberať po zverejnení normatívov. Školské rozpočty
sú súčasťou mestského rozpočtu.
Dá sa urobiť presun v 610 z odmien na tarifné platy a toto budeme môcť
povedať pri prehodnocovaní rozpočtu a to vtedy ak budú jasné presné
čísla na celý rok. Doporučujem riaditeľke aby nevyčerpala odmeny
v celom rozsahu.
Verím, že školská komisia sa tomu zodpovedne venovala, ale keď to
urobíme zas, potom sa ozve ďalšia a ďalšia škola. Nejaké pravidlá predsa
máme. Vieme si porovnať školy, porovnať koeficienty. Navrhujem tiež
počkať do prehodnotenia rozpočtu.
Príplatkami je tých 6% zabezpečených. Najjednoduchšie riešenie je
presun medzi tarifnými platmi a odmenami. Presuňme to minimálne do
prehodnotenia rozpočtu.
Ak chceme rozhodovať o financiách musíme vedieť aký je stav financií .

Mgr. Kicková
Uznesenie č.: MZ-9-8MZ schvaľuje preklasifikovanie rozpočtových položiek v rozpočte ZŠ na Palešovom nám. č. 9
takto:
a/ zvýšenie položky 610 o 38 000,–Sk
b/ zvýšenie položky 620 o 13 500,–Sk
c/ zníženie položky 630 o 51 800,–Sk
Finančné prostriedky zvýšené v položke 610-620 budú použité na ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov školy.
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Zodpovedný:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
0
0
-

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

11.09.2008
0
0
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 6
CVČ, Školská 10, Spišské Podhradie – žiadosť o presun finančných
prostriedkov
Diskusia
Mgr. Bača
Hanigovský

Vysvetlil situáciu ohľadne žiadosti o presun finančných prostriedkov.
Poverený riaditeľ dal prísľub, že finančné prostriedky na strechu doplatia
z vlastného rozpočtu.
Ing. Lisoň
Prísľub dal poverený riaditeľ, lebo riaditeľ bol menovaný až neskôr. Po
daždi tam stojí voda na streche. Neviem či je tá strecha dobre
vyspádovaná.
Mgr. Bača
Firma strechu urobila, je tam záruka.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-6
MZ schvaľuje žiadosť o presun finančných prostriedkov v sume 400 000,–Sk z kapitoly 630 na
kapitolu 700 z dôvodu výstavby telocvične na Štúrovej ulici.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7
Miestna akčná skupina LEV, O.Z. – schválenie členského príspevku
Diskusia
Ing. Mačuga

Tomko
Ing. Mačuga

Pre získavanie peňazí z fondov pre menšie mestá je možné z fondu
LEADER čerpať finančné prostriedky a je to možné čerpať
prostredníctvom MAS LEV. Na minulom zasadnutí MZ bola predsedníčka
tohto združenia, pani Hradiská a vysvetlila možnosti čerpania peňazí
z tohto fondu. Na to, aby sa skupina mohla zaregistrovať na Ministerstve
vnútra je potrebné schváliť toto zaregistrovanie uznesením MZ. Pani
Hradiská dostatočne vysvetlila, že je potrebné do toho ísť. Pri
konštituovaní tejto MAS-ky naše združenie Podbranisko a jej členovia
obsadili dosť významné posty, aby sme vedeli nasmerovať peniaze do
nášho mesta.
Čo to vyplýva pre nás?
Dohodlo sa, že na štart tohto združenia v okrese je na jedného obyvateľa
suma 15,–Sk ročne, čo činí ročnú čiastku pre nás 57 tis. Sk s tým, že
projekt či MAS bude zaregistrovaná na Ministerstve vnútra alebo nie bude
známe do júna budúceho roku. Rizikom bude prvá ročná splátka, ak by
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Hanigovský
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Tomko
Hanigovský

Mgr.art. Siváň
Ing. Mačuga

MVDr. Kapusta
Mgr.art. Siváň
Ing. Mačuga
Hanigovský
Ing. Mačuga
Ing. Mikula
Mgr. Kicková

MVDr. Kqpusta

Mgr.art. Siváň
Hanigovský

MVDr. Kapusta
Hanigovský
Mgr. Bača
Mgr.art. Siváň

neboli zaregistrovaní.
57 000,–Sk treba zaplatiť toho roku a v júni budúceho roku sa bude
vedieť či to prešlo alebo nie?
Ak prejde MAS tak budeme zase platiť túto sumu budúci rok, ak nie tak
nebudeme.
Ja som bol na tom stretnutí kedy to p. Hradiská vysvetľovala. Je určitý
počet MAS-iek, ktoré sa majú schváliť v rámci republiky. Tie, ktoré prejdú
budú riadiť pohyb peňazí. Rozdeľovanie peňazí z LEADER-u by bolo
doma. Títo ľudia by prechádzali projekty či sú dobre pripravené
a rozdeľovali by v rámci okresu peniaze pre obce a mestá.. Keď MAS-ka
nebude vybraná do júna pre nás tento program potom končí. Viac menej
tým, že máme takú pozíciu akú máme by sme mohli získať. Aby aj
podnikatelia v meste videli, že sa niečo v meste ohľadne turistického
ruchu robí.
My budeme robiť projekty a oni rozhodnú o tom koľko peňazí nám dajú?
Ja som si myslel, že budú projekty pre nás robiť oni.
Začalo to tým, aby sme do občianskeho združenia vstúpili, ale vždy sa
vynárajú ďalšie veci. Najprv vstúpte, potom členské a potom budú 3
percentá z každého projektu, ktorý prejde pre nich. Kde je záruka toho, že
MAS v Levoči prejde?
Pani porovnávala našu MAS-ku s bardejovskou. Naša má veľa
podnikateľov, subjektov atď.
Vymyslelo sa to, že budú MAS-ky, ktoré poznajú lepšie problémy vidieka
ako ministerstvo. My pripravíme projekt, predložíme ho MAS-ke, nie
ministerstvu.
V zastúpení MAS musí byť aj určitý počet podnikateľov. Náš primátor má
tam funkciu.
Vzhľadom k tomu ako sme boli naladení predtým, tak to nie je až taký
risk.
V projekte LEADER sa platy riešia z projektov. Toto je na rozbeh
združenia.
Chápal by som to, keby toto zakladali starostovia, ale zase to je
občianske združenie.
MAS-ku zakladali všetci starostovia okolia.
Tak veľa je tých občianskych združení na Slovensku?
Pred chvíľou sme sa bavili o 51 tis. Sk pre ZŠ Palešovo nám. č. 9
a povedali sme, že počkáme do prehodnocovania rozpočtu a teraz ideme
schváliť 57 tis. Sk len tak.
Z poslancov na sedení, kde všetko vysvetlila pani Hradiská z MAS
Levoča, sme boli len traja, kde ste boli ostatní poslanci? Sú také otázky,
na ktoré vedela odpovedať riaditeľka MAS, mohli ste sa pýtať.
Je potrebné prijať uznesenie o príspevku.
Náš diel 57 tis. Sk je dosť veľký vklad, ak celý vklad pre MAS-ku je 400
tis. Sk. Od samého začiatku sa mi to nepáči. Nech sa každý poslanec
rozhodne sám.
Sme v mikroregióne Podbranisko – tam je tiež poplatok na jedného
obyvateľa.
Sme členmi viacerých združení - ZMOS, ZMO Spiša, sme členom
historických miest atď.
Rozhodnime sa, či budeme mať možnosť čerpať finančné prostriedky
alebo si to zastavíme.
Prvé vstupy pri projektoch sú zo svojej réžie.
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Uznesenie č.: MZ-9-8MZ schvaľuje fixnú výšku členských príspevkov 15,-Sk/obyvateľa/1 rok a ďalší pohyblivý členský
príspevok vo výške 3% zo sumy schválených a podporených projektov počas obdobia rokov
2008-2013 na chod Miestnej akčnej skupiny LEV, o.z.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
0
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 8
Návrh na zriadenie komisie MZ – „Ľudia ľuďom“ a schválenie členov
komisie
Diskusia
Ing. Mačuga

Na ustanovujúcom MZ sme schvaľovali komisie. Zo života mesta
vyplynula potreba zriadiť komisiu, ktorá by sa venovala občianskym
záležitostiam. Mesto schválilo príspevok 1,–Sk /1 obyvateľ, aby sa mesto
stalo členom celoslovenského ZPOZU. Život ukázal, že je potrebné mať
takúto komisiu, ktorá by bola zastrešená mestom. Nemôže to byť
oddelenie mesta ani príspevková organizácia. Jedná sa o ľudí, ktorí by sa
venovali pohrebom, dôchodcom, výročiam ľudí atď. Prečítal zoznam
členov komisie. Od jari robíme príhovory pri rozlúčke so zosnulými nášho
mesta a reakcie pozostalých sú kladné. Mesto ešte robí stretnutie
s dôchodcami, jedná sa o dôchodcov, ktorí sa dožívajú okrúhleho výročia.
Aj toto by časom mohlo prejsť pod túto komisiu. V propozíciach ZPOZ je
doporučenie, aby to bola komisia MZ. Návrh čerpám z týchto materiálov.
MVDr. Kapusta
Je to dobrý nápad. Ja chcem vysvetlenie ohľadom financovania zástupcu
na občianskom obrade. Keď to robíš, pán zástupca, počas pracovnej
doby či, to bude tiež platené?
Ing. Mačuga
Za zasadnutie komisie má člen príspevok.
MVDr. Kapusta
Keď o 13.00 hod. je pohreb a ty si v zamestnaní, či je to komisia alebo si
v práci. Bavíme sa o financiách a zdá sa mi neetické , že si v práci
a počas pracovnej doby dostaneš zaplatené ako člen komisie.
Ing. Mačuga
Ja nemám pracovnú dobu.
MVDr. Kapusta
Chcel by som toto vysvetliť.
Ing. Mačuga
Ja som tu na rozbeh komisie, predsedníčka si to bude robiť sama.
Predsedníčkou tejto komisie je Dr. Oľga Krupová.
MVDr. Kapusta
Aj sobášiaci budú v tejto komisii? Mňa si sa nepýtal či chcem ísť do tejto
komisie a som určený mestským zastupiteľstvom ako sobášiaci.
Ing. Janičko
Pán Kapusta sa pýta, či to bude komisia ako poradný orgán MZ a takto
bude aj financovaná alebo je to niečo iné. Táto komisia nie je poradným
orgánom MZ. Je to komisia, ktorá sa stará o občianske záležitosti.
Ing. Lisoň
Komisie by mali mať vypracované rokovacie poriadky. Treba ustanoviť
kedy je komisia uznášania schopná a režim komisie. V zákone
o obecnom zriadení je, že MZ môže zriadiť komisiu poradnú, iniciatívnu
a kontrolnú.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-7
MZ schvaľuje zriadenie komisie pri MZ v Spišskom Podhradí - „Ľudia ľuďom“.
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Zodpovedný:
Primátor
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
+
+
+
+
+
+

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

11.09.2008
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-8-B-8
MZ schvaľuje členov komisie MZ – „Ľudia ľuďom“:
Predseda – Dr. Oľga Krupová
Členovia – Cecília Vaľková, Viera Varšová, Štefan Nižník, Mgr.art.Dana Siváňová, Tomáš Krivda,
Katarína Fábianová, Alena Longauerová, Dana Blahovská.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
Zmluva o propagácii mesta – Vydavateľstvo Family Cup Sp, Krakow,
Poľsko
Diskusia
Ing. Mačuga

V máji nás navštívil na úrade predstaviteľ poľskej firmy z Krakowa
s ponukou zmluvy. Poľské hospodárstvo ožíva a ľudia zisťujú, že
Slovensko je pre nich zaujímavá krajina ale nepoznajú ju. Chce umiestniť
propagáciu nášho mesta na poľskom internete. Zmluva hovorí o tom, že
partner v Poľsku bude umiestňovať na poľskú stránku naše propagačné
materiály atď. a je to v cene 250 eur/rok. Platba za tento rok by mohla byť
uhradená v budúcom roku. Dali by sa to do kolónky propagácia mesta.
Nie je problém to z ich stránky kedykoľvek stiahnuť.
Ing. Lisoň
Navrhol by som, aby zmluva bola podpísaná na 12 mesiacov
s možnosťou predĺženia.
Hanigovský
Môžeme sa tomu venovať v budúcoročnom rozpočte.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-9
MZ schvaľuje podpísanie zmluvy o propagácii mesta na poľskej webovej stránke
www.slowacja-latem.pl s firmou Wydawnictwo Family Cup Sp. Z o. o. v cene 250€ ročne. Splátka
za rok 2008 sa uhradí v januári 2009. Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú na 12 mesiacov
s možnosťou predĺženia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SABod č.: 10
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Rôzne
Diskusia
Kopaňáková
MVDr. Kapusta

Hanigovský
Mgr. Bača
Kopaňáková
Ing. Lisoň

Hanigovský
Vojtaš
Ing. Mačuga

Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Mačuga
Mgr. Bača
Ing. Mačuga
Hanigovský

Chcem vedieť kto je poslancom na Štefánikovej ulici, aby sme vyriešili
veci s poslancom a nemuseli chodiť na mestský úrad.
Som predsedom kontrolnej komisie. Na MsÚ bola doručená sťažnosť – p.
Kopaňáková a Kukoľová, táto sťažnosť bola riešená v kontrolnej komisii.
Geodet bol zamerať oplotenie p. Kukoľovej a od neho máme rozhodnutie,
že ulička, tak ako je, je v poriadku. Tá ulička je úzka, tam sa ťažko chodí
s nákladným autom, tak z komisie pôjde návrh, aby sa osadila značka
zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám. Ulička je verejná a nedá
sa odkúpiť. Značka sa musí konzultovať s dopravným inšpektorátom. Plot
ako má pani Kukoľová je osadený na pôvodnom mieste.
Nikto uličku neodkúpi, je to verejná ulička, aby mohli obyvatelia
Štefánikovej ulice vojsť aj do zadnej časti domu cez uličku.
Prišla sťažnosť, geodet dal vyjadrenie a vy dostanete od mesta
v nasledujúcich dňoch odpoveď.
Geodet vychádzal asi zo starých máp.
Geodet nepotrebuje ničí zákon, vychádza z máp a z bodov v teréne
vyznačených. Nech by boli mapy ešte z Rakúsko-Uhorska dôležité je, či
sú platné. My nepolemizujeme o tom aké stanovisko geodet dá, keby sme
vedeli robiť namiesto geodeta tak ho nevoláme.
Keďže to je verejná ulička navrhujem, aby každý, kto potrebuje vojsť
s nákladným autom do tejto uličky musí kontaktovať mestskú políciu.
Vysvetlil situáciu ohľadne prejazdu áut uličkou.
O apríla 2006 platí informačný zákon verejnej správy. Internet sa stáva
bežnou súčasťou života, ale samosprávy vyžadujú, že občan musí prísť
na úrad osobne. Pripravuje sa čosi zo strany vlády a EÚ, aby
informatizácia verejnej správy prebehla. Koncept hovorí o tom ako by
malo byť mesto pripravené, aby občan mohol vybaviť určité úkony
elektronicky. Majú byť na to projekty z fondov EU ale podmienka na to,
aby sme mohli žiadať tieto peniaze, je mať vypracovaný projekt
informačných systémov. Chodia nám ponuky na vypracovanie
informačných systémov mesta. Zákonom nemožno prikázať samospráve
nič. Ministerstvá majú povinnosť a iné štátne orgány, ale samosprávy nie.
Na našej strane bude technické zariadenie, na strane užívateľa bude
identifikátor. Plánovacie obdobie je do roku 2013. Navrhujem, aby mesto
malo vypracovaný projekt informačných systémov, keď budú predložené
výzvy aby sme mohli žiadať peniaze.
Na našej stránke sú neaktualizované VZN. Na levočskej stránke majú
rozdelené platné a neplatné VZN. My máme napísané platné VZN
a v skutočnosti sú už neplatné.
Na budúci týždeň máme vrátiť požičané notebooky ZŠ Školská 3. Chcem
sa opýtať, či budeme mať svoje počítače alebo nie.
Ponuky na notebooky sú pripravené, pravidelne informujem primátora.
Rozpočet je schválený na notebooky aj programy.
Rozpočet je len na notebooky. Doporučujem nainštalovať program Open
Office, dá sa používať normálne.
Od kedy odbor výstavby vybavuje autobusy na začiatku školského roka?
Nie je to záležitosť školského úradu? Je potrebné zakúpiť zámku na
bránu na veterine – to bolo na konateľa s.r.o. Ako to je s bytom na Starom
jarku 45, čo nie je obsadený? Chcem aby bolo na budúce MZ pripravené
pre poslancov – koľko projektov p. Poláková pre mesto pripravila a koľko
prešlo a z ekonomického oddelenia žiadam predložiť doklady koľko
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peňazí bolo p. Pollákovej z mesta vyplatených. A nech príde aj pani
Poláková a nech to povie. Pri rekonštrukcii a výmene okien na veterine
tam zostalo plno odpadu, nech to odstránia.
Tomko
Dnes boli za mnou z kamenárskej bytovky, že zemina keď sa kopal kanál
zostala a zapácha. A kamerový systém – v akom štádiu rozpracovanosti
to je?
Ing. Mačuga
Je tam technický problém, ospravedlňovali sa nám z firmy, musia osloviť
výrobcu. Na budúcu stredu ho prídu zmontovať.
MVDr. Kapusta
Minulý týždeň sme boli pozrieť na Štefánikovej ulici – dom p. Balucha.
Ako ďalej je s tým domom? Kupuje ho mesto alebo nie?
Mgr. Bača
Na MsÚ bol Ing. Bobek. Toho roku dokončí dom, ktorý teraz
rekonštruuje. Na jar začína rekonštruovať tri domy pri kostole. Chce od
nás, aby sme pripravili návrh zmluvy, je ochotný za dom na Štefánikovej
ul. č. 3 zaplatiť hneď a aby sme si zmluvu prekonzultovali spolu.
Uznesenie p. Bobek má, návrh zmluvy musíme pripraviť. Začne pracovať
na projektoch, nemôžeme od neho chcieť, že začne opravovať dom
okamžite.
Ing. Lisoň
Pán Bobek sa vyjadrí k zmluve. Do podmienok sme dali to, čo sám
navrhol v prvom kole.
MVDr. Kapusta
Dávam návrh, aby sme odkúpili dom na Štefánikovej ulici od p. Balucha.
Zajtra prídu z družobného mesta Glogow-Malopolski z Poľska. Príde 10
ľudí. Túto akciu zastrešuje ZŠ Školská 3. To pre informovanosť
poslancov, že takáto akcia sa v meste koná.
Hanigovský
Nemáme stavebné pozemky, čo keby sme uvažovali o tom, že
ponúkneme pozemok kúpaliska ako stavebné parcely?
Ing. Janičko
Tiež pre informáciu poslancov – v nedeľu 14.9. sa uskutoční XXV. ročník
„20 km okolo Spišského hradu“.
JUDr. Boronová
Dnes zastavil mikroautobus, vystúpilo z neho 20 alebo 25 Rómov.
Deložovali ich z Krompách a prišli do Podhradia k svojej rodine. Aby
mesto s tým niečo robilo – tlmočím dotazy obyvateľov mesta, ktorí ma
oslovili.
MVDr. Kapusta
Dávam návrh na odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 85.
Tomko
Na Májovej ulici sú konvy na plasty, sú úplne plné už 2-3 týždne. Treba
ich upozorniť, nech ich vyvážajú.
Mgr. Kicková
Bolo by dobré vyriešiť aj vývoz bioodpadu. Sezo prisľúbilo, že budú
konvy aj na bioodpad. Pekné sľuby nám dali aj o tom ako budú znižovať
poplatky, ako nám budú nápomocní, ale nikto nič.
Mgr.art. Siváň
Najprv získajme peniaze zo Štefánikovej 3 a potom odkúpme dom na
Štefánikovej ul. 85.
Mgr. Kicková
Nám to iniciovali susedia, že p. Baluch chce dom odpredať, majiteľovi je
jedno kto ho kúpi.
MVDr. Kapusta
Dávam návrh na kúpu domu na Štefánikovej č. 85 a uhradiť ho z rezervy
mesta. Predali sme dom p. Kováčovej, p. Grajcarovi , máme z odpredajov
domov 420 tis. Sk.
Mgr. Bača
My v rozpočte máme položky, ktoré tam sú ale sú pre istotu, nemusí sa
z nich čerpať.
Uznesenie č.: MZ-9-8-B-10
MZ schvaľuje odkúpenie domu a pozemku na Štefánikovej ulici súp. č. 539, orient. č. 85
v Spišskom Podhradí, parc.č. 142 o výmere 372 m2 od p. Antona Balucha s manž. Helenou rod.
Pašmikovou bytom Spišské Podhradie, Štúrova 3 za cenu 450 000,– Sk pre Mesto Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
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Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+

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

+
+
+
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V Spišskom Podhradí dňa 11.9.2008

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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