Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.5.2009
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
mesta za rok 2008
Záverečný účet mesta za rok 2008

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
Hlavný kontrolór

7)
8)

Správa z kontroly užívania verejného priestranstva
Odpredaj domu na Štefánikovej ul. č. 10 v Spišskom
Podhradí
9) Správa o hospodárení za rok 2008 – Služby mesta s.r.o.
10) Rôzne:
- žiadosť o odkúpenie a vysporiadanie
pozemku p. Juraj Roch
- žiadosť o odkúpenie pozemku – p.
Imrich Vysočan
- žiadosť o odkúpenie pozemku p.
Alžbeta Holičová
- žiadosť o odpredaj pozemku – p.
Vladimír Ryš
- žiadosť o prenájom pozemku – p. Peter
Hrobár
- vysporiadanie podkrovných bytov –
Štúrova 2
11) Kontrola plnenia uznesení
12) 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
Marián Boržík
Štefan Siváň

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
Mária Kaľavská
Peter Hanigovský
Dana Blahovská
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P
P
P
P
O

Vedúca
ekonomického
oddelenia
Hlavný kontrolór
Predseda kontrolnej
komisie
Konateľ spoločnosti
Predseda kontrolnej
komisie, predseda
stavebnej komisie,
prednosta, hlavný
kontrolór

Prednosta
Predsedajúci

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Diskusia
Ing. Lisoň
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Navrhujem, aby body 5 a 6 boli stiahnuté z rokovania programu.
+
+
0
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4
Podnety občanov
Diskusia
p. Sýkorová

Mgr. Bača
MVDr. Kapusta

Mgr. Bača
Hanigovský

Sakmarová

MVDr. Kapusta
Porada
Hanigovský

Mgr. Bača

Sme tu za ulicu Komenského a všetkých občanov Spišského Podhradia.
Navrhujeme, aby dom SPP odkúpilo mesto na vhodné účely. Občania
spísali petíciu. Chceli by sme vedieť stanovisko mesta.
Poslanci vedia o tomto probléme. Včera sme boli v tom dome pozrieť,
dnes sme boli na SPP v Poprade.
Dnes sme dostali pôdorys budovy s rozmermi. Je na poslancoch ako sa
rozhodnú. Rokovalo sa o petícii občanov. Cena je 4,3 mil. Sk. Realitnej
kancelárii je jedno kto to predá. Skontaktovali sme sa s SPP a ľuďmi, ktorí
majú na starosti nehnuteľný majetok. Boli sme na obhliadke uvedeného
domu, bol tam aj p. Dunka, ktorý od kúpy odstúpil. Zatiaľ nie je ďalší
záujemca cez realitnú kanceláriu. Dohodli sme sa, že akonáhle bude
známy záujemca o kúpu obratom dajú túto skutočnosť vedieť. Cena
nehnuteľnosti nebude v tomto čase klesať. Ak bude viac záujemcov, bude
obálková forma odpredaja domu.
Venujeme sa tomu intenzívne.
Bol som tiež na obhliadke spolu s poslancami. Je tam možnosť na úpravu
objektu na 5-6 bytov. SPP bolo šokované, že sa spísala petícia 250-tich
ľudí proti odpredaju domu. Každý rok keď zasadá predstavenstvo, každý
rok znižujú ceny nehnuteľností. Komisia sociálna a bytová sa dohodla, že
na najbližšom rokovaní vytypuje domy, ktoré by mohli prísť do podobného
pásma ako dom SPP.
Nechceli by sme každý polrok striehnuť kto má záujem o odkúpenie
uvedeného domu. Máme informáciu, že mesto o odkúpení domu SPP
vedelo už skôr.
Nevedeli sme o tom skôr. Pán Porada mi zavolal v stredu večer a vo
štvrtok ráno sme sa skontaktovali s SPP.
Chcem počuť názor všetkých poslancov k odkúpeniu domu SPP, ak je to
možné.
Keď nastupovalo toto MZ tak na začiatku som povedal, že odkupujme
domy v meste lebo ich budú odkupovať neprispôsobiví občania. Čas
ukázal, že to bolo správne. Podobné je to v Tisovci, Sp. Vlachoch
a podobne. Nič iné mestu neostáva.
Aby si obyvatelia nemysleli, že sa tejto problematike nevenujeme.
Poviem príklad – Štefánikova 3, 10, 11, 86, 16. Najproblémovejšia ulica.
Robíme všetko, čo je v našich silách. Ale aj ľudia si musia uvedomiť, že
nedá sa dať aj 10 mil. do rekonštrukcie domu na Palešovom nám. 25, aj
stavať, aj robiť chodníky, aj odkupovať domy. Keď odkupujeme domy,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sýkora

Grivalská

Sýkora
Mgr. Bača
Grivalská

Sakmarová

Sýkora

Grivalská

nemáme na iné veci. Treba si uvedomiť koľko peňazí ide do tejto
problematiky. Do kedy to ešte pôjde neviem.
Máme v penzióne ubytovaného Francúza aj s novinárkou z Prahy.
Mapujú Rómov. Idú do toho peniaze z EÚ. Môžeme čakať , že
v najbližšom období dostaneme na rómsku otázku peniaze. Nie je dobré
čakať, že či bude záujemca o SPP alebo nie. Realitka sa správa
flexibilne. Neviem či také vaše zváženie je dobré, čakať ohľadne domu
SPP.
Presne som chcela toto povedať čo p. Sýkora. V Krompachoch
primátorka robí poriadky s neprispôsobivými občanmi. Spojiť sa so Sp.
Vlachmi, Krompachami a spoločne pracovať. Mesto môže urobiť veľké
kroky. V nedeľu bol krásny program Deň matiek – ďakujem
usporiadateľom. Po ukončení akcie v meste boli sami neprispôsobiví
občania. Je potrebné jednať s SPP. Mesto nech sa nestavia macošsky
k tomuto problému. Máme skupiny, ktoré sa venujú Rómom. Nepáči sa
mi, že doplácame na odpad a všetko na našich spoluobčanov.
Podnikateľ, ktorý kúpil dom na Štefánikovej ul. č. 3 – 40 kontajnérov
odpadu. Občanom, ktorí v uvedenom dome bývali sme pridelili nové byty
na Rybníčku – mesto ich malo donútiť vypratať si neporiadok za sebou.
Zatláčajú nás celkom do úzadia. Majú viac peňazí ako my. Ako chce
mesto rozvíjať cestovných ruch? Nájdite nejaké riešenie.
Prečo mesto sa postavilo pasívne k tomu, že sa zatvorila spodná brána
Spišského hradu?
Toto sa riešilo na minulom MZ. Múzeum malo svoje dôvody.
Málo sa zaoberáte otázkou turizmu. Treba riešiť a rozprávať. Spišský
hrad bez mesta vyžije ale mesto potrebuje hrad. Robíme pramálo preto,
aby sme sa zviditeľnili.
Prečo sa mesto bráni úveru? Nejaké 4 mil. Sk pre mesto nemôže byť
veľká položka keď obyčajný človek si zoberie 2 mil. korún na dom. Mestá
žijú na úver, vy si myslíte , že ušetríte? Zoberte úver a niečo v meste
urobte. Tu nie je 20 rokov nič. V tom meste nič nevidieť, chodníky, nič.
Musíte zariskovať, že zoberiete úver, mesto nenašetrí.
My sme takí „bohatí“ ,že nám netreba ani vyberať parkovné? Pouvažovať
a vyznačiť parkovné miesta v meste a zabránili by sme invázii
neprispôsobivých do mesta. My vyháňame turistov z mesta von. Večer
turisti nemajú ani kde ísť, vracajú sa zhrození. Komisia CR nezasadala od
začiatku volebného obdobia. Podľa Sociálneho programu bol
vypracovaný projekt – prvoradý bol cestovný ruch. Nič z toho sa nerobí.
Aký máme mať pocit my, občania, ktorí tu žijeme a platíme mestu dane?
Už nech sa robí pre občanov a preto, aby sme tu mohli žiť a rozvíjať sa.
Každý jeden občan mesta má tú istú mienku. Viete, že sa o tom verejne
po meste hovorí.
Vážení poslanci vy si na nás musíte nájsť čas, vy ste za to platení. Zatiaľ
nevidno za vami nič. Mám niekoľko dotazov:
1. Sme v smrade, v neporiadku – 21 mil. Sk – navýšenie rozpočtu –
Palešovo nám. 25 , bolo to až tak za potreby? Tento dom
zdevastovali Rómovia, prečo ste nedali Rómom 100 tis. Sk a nech
ho rozoberú. Mohlo vás to napadnúť, že keď tam bude ťažká
technika, naruší sa statika susedných domov.
2. Na akom základe funguje kamerový systém? Kedy, kde a ako sa
bude rozširovať kamerový systém? Spĺňa svoj účel, ak sníma len
Mariánske námestie? Cez deň sníma ale v noci to nie je tak ako
by malo byť.
3. Immaculata – koľko peňazí stála socha doteraz?
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4. ZUŠ – nemálo navýšená investícia , tiež to bolo urobené halabala
a niekto sa na tom pekne nabalil.
5. Kúpeľná ulica - 658 tis. Sk na opravu cesty. Sú tu aj iné ulice,
výtlky sa za 300 tis. Sk opravujú už niekoľko rokov a sú stále len
výtlkmi. Treba sa zamyslieť, či nie je vhodné s tým urobiť niečo
iné.
6. Odpad - príjem cca 1,3 mil. Sk do rozpočtu a výdaj viac ako 3 mil.
Sk – chcela by som vysvetlenie.
7. TIC – je tam napísané, že ho navštívilo 5 300 turistov a 1600 bolo
sprevádzaných, kde chodia, keď obchody zívajú prázdnotou? 189
tis. platiacich turistov bolo na Spišskom hrade minulú sezónu.
Keby sa len niekoľko z nich zastavilo v meste. Prečo sa
nezastavia v meste? Nevyhovárajme sa na Rómov, tí sú všade.
8. 5,5 mil. Sk – nenávratný príspevok ako sa využíva? Prečo sa
nepokračuje v ČOV a kanalizácii, máme šťastie, že nie sú záplavy
a búrky, kanály v meste smrdia, vy možno neviete, chodíte autom.
9. Odpis materiálu – teraz v máji?
10. Čo je s projektom na územný plán mesta? Je potrebné dávať
ďalšie státisíce na nový územný plán? V parku stoja autobusy,
máme neplatené parkoviská, autá stoja hocikde.
11. Ťažké srdce mám na p. Pollákovú – prečo to námestie tak zíva
prázdnotou? Synagóga nám zíva prázdnotou, treba dotiahnuť
turistov len nemá kto. Čo robí p. Polláková preto, aby sa
zviditeľnilo Podhradie? Má založenú živnosť Krásny Spiš, aké sú
náklady na p. Pollákovú, či zarobí na seba, čo vlastne robí pre
mesto, aké projekty?
Urobiť prepočet – dom SPP – vyrátať nájom za byty, potom nemusíme
čakať rok alebo koľko, ale keď sa to prekalkuluje a prerobí na byty, tak
formou nájmu môžu nájomníci splácať úver, ktorý mesto zoberie na
odkúpenie domu. Robí mesto projekty na verejné osvetlenie?
Osvetlenie v meste je nové, splácame každý mesiac splátky.
Sleduje niekto v meste výzvy, ktoré sú na nete?
Áno, výzvy sa sledujú. Dom na Palešovom nám. 25 – neboli sme pri tom,
keď sa robili projekty, chceli sme dom opraviť, 5 mil.Sk z mesta, 16 od
štátu. 5 navyše preto, že celá stavba je zbúraná, nová, z nových
materiálov, nebude vlhkosť, nebude plesnieť ako v bytových domoch
opravovaných pred nami.
Kamerový systém – minulého roku sme začali s jednou kamerou a toho
roku bude druhá. Chodia sa do nej pozerať MP, štátna polícia.
V Levoči majú pokrytý väčší rozsah mesta a majú tam ľudí, čo to sledujú.
To nestálo 330 tis. ale 3,3 mil. Sk. Minulý rok sa dalo z rozpočtu na jednu
kameru a tento rok na ďalšiu kameru. Mesto sa uchádzalo o grant a bolo
úspešné, budú peniaze ale tiež na rozšírenie na jednu kameru.
Nemôžeme vydať na tento účel tak vysoké peniaze naraz ale postupne.
Na jednu kameru nám netreba jedného človeka. Aj dve kamery budú viac
ako nič, verím, že aj budúci rok sa to rozšíri.
Koľko pokút bolo uložených na základe zistenia priestupkov cez kameru?
Je tu náčelník MP, on vám môže podať informácie.
Socha Immaculata – cez výberové konanie súťaž vyhrala – ORA Levoča
(Oblastný reštaurátorský ateliér). Socha doteraz stála 6 551 000,– Sk.
Socha v posledných júnových dňoch bude stáť na mieste.
Socha bola rekonštruovaná z časti zo štátnych peňazí, ktoré prichádzali
postupne počas niekoľkých rokov. Taká je rekonštrukcia v akom tempe
dával štát peniaze. Mesto na sochu 6 mil. Sk nemalo.
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Kúpeľná ulica – bola vyasfaltovaná z jednej strany.
Na Kúpeľnej ulici sa zbytočne pláta cesta. Radšej urobiť jeden kus
a v celku ale neplátať. Na Kúpeľnej je urobená len časť cesty, nie celá
ulica.
Toho roku sa ide robiť Levočská cesta.
Na Sídlisku hrad v roku 2004 bol daný koberec, potom sa to rozkopalo
kvôli plynu. 685 000,–Sk stálo asfaltovanie časti Kúpeľnej ulice – o dva
týždne na to praskla voda 3x. Dokončil sa tam kanál, ktorý chýbal. Na tej
druhej strane Kúpeľnej nejde len o asfaltovanie ale o zníženie cesty cca
o pol metra. Peniaze na Kúpeľnú ulicu na cestu sme dávali dokopy 2 roky.
Odpad – vidíte koľko peňazí stojí mesto odvážanie odpadu. Občania
zaplatia menej ale odpadu je viac a platí ho mesto.
Tohtoročné jarné upratovanie je 72 ton odpadu. To sú kontajnéry v rámci
jarného a jesenného upratovania. Už tri roky sú 2 kontajnéry na stanici
aby tam ľudia mohli vyvážať drobný stavebný odpad. Zaváža sa to
rýchlym tempom. Toto produkujú občania mesta. Okrem toho beží aj
separovaný zber, keby nebol, tak za odpad by mesto platilo ešte viac.
Platí sa za uloženie odpadu + za hmotnosť odpadu. Cintorín si platí odvoz
odpadu zvlášť.
Z okolitých miest máme najnižší poplatok za komunálny odpad. Za odpad
neplatičom sťahujeme cez osobitného príjemcu.
Neverím, že niektorí občania, ktorí majú 10 detí platia za všetkých. Bela
platí za odpad?
Či občania môžu alebo nemôžu zisťovať na oddelení mesta, či niekto platí
za odpad alebo nie, na to nemajú nárok. Existuje daňové tajomstvo. Môžu
sa zverejňovať nedoplatky nad 5 tis. Sk.
Vy si to zistite , my ako občania na to nemáme čas.
Nemyslíte si , že nevieme pracovať a taktiež pracovníci mesta, že nemajú
prehľad. Pracovníci, ktorí sú za to zodpovední majú prehľad kto koľko a
ako platí.
Komunitní pracovníci svoju prácu tiež robia. Nemôžete povedať, že sa nič
nerobí.
Mali sme projekt na rekultiváciu skládky, ktorý neprešiel. Teraz sa tento
projekt obnovil.
O ČOV som rozprával na minulom MZ. Je to dlhodobá záležitosť mesta.
V roku 1991 je vydané stavebné povolenie. Celkový rozpočet je 100 mil.
Sk. Ideme na granty. Pripravujeme, podmienka 85 % obyvateľov musia
byť pripojených na kanál. V meste je napojených 55 % obyvateľov. Museli
sme doprojektovať projekt, aby sme mohli ísť do grantu. Na kanalizáciu
do 27.5. musíme stihnúť stavebné povolenie a vlastnícke vzťahy. Veľmi
málo do toho vidíte aké to je. ČOV je rozrobená, vyjadrenie
vodohospodárskeho podniku je dopracovať žiadosť – v desiatich bodoch.
Nestihne sa. Dopracujeme a budeme sa uchádzať o grant
v nasledujúcom kole. Ak si myslíte, že sa to dá ináč, je potrebné ísť
kandidovať.
Z celej PD z roku 1990 zostali nepoužiteľné papiere.
Pol percenta peňazí z únie sa vyčerpalo. To je oficiálna správa.
Ku hradu sa nebudem vyjadrovať koľko turistov tam chodí.
Odpis – inventarizácia je raz za rok a vyradenie materiálu je priebežne.
Musíte počúvať občanov. Treba sa pristaviť aj pri mladom, starom,
Rómovi, vy ste zabudli rozprávať s občanmi.
Vyraďuje sa majetok vtedy kedy je opotrebovaný a inventarizácia sa
vykonáva v zásade raz za rok. Je zaužívané, že sa raz za rok aj vyraďuje.
Vy môžete mať akýkoľvek názor ale je to tak.
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ÚPM mesto nemá ani nemalo schválený.
Už sme mali mať územný plán.
Bez územného plánu nedostaneme z EÚ ani korunu. A schvaľovanie
projektov je založené na politickej príslušnosti. Je to tvrdá realita.
UPM do roku 2006 stál na trasovaní diaľnice. Od kedy je známe
trasovanie diaľnice pracuje sa na ÚPM. Od kedy som do úradu nastúpil,
pracujem na dokončení územného plánu. Bez územného plánu
nemôžeme žiadať peniaze z fondov. Je v riešení a je šanca, že toho roku
bude.
Nie na všetko je potrebné mať územný plán. Pani Polláková nie je
zamestnankyňou mesta ale okolitých obcí a plus mesta.
V TIC sú kľúče od všetkých kostolov. Minulého roku bolo v TIC 5 300
návštevníkov, čo chceli vedieť informácie o meste. Všetky informácie sú
dostupné na nete. Boli 4 turistické trasy.
Zvonku je synagóga skoro hotová, vnútri sa rekonštruujú maľby. Krásny
Spiš je združenie súkromných osôb, robia projekt na mýtnicu, ktorú kúpili.
Za tie roky čo TIC funguje to bolo najvyššie číslo aj čo sa týka predaných
pohľadníc a upomienkových predmetov. Máme parkovisko v meste.
Chceme vyberať parkovné. 5 tis turistov nikto nemôže zobrať a poslať ich
do obchodov. Prídu zaparkujú na parkovisku, idú na hrad a odídu.
Turisti do mesta nejdú preto lebo to mesto vyzerá tak ako vyzerá. Ide na
hrad a dosť.
Preto sa odkupujú domy.
Pán Plačko bol veľmi aktívny a šikovný človek. Je škoda, že odišiel.
Spolupráca s ním bola na úrovni.
Nechceli ste sa zúčastniť výberového konania v TIC keď je to vaša
srdcová záležitosť p. Grivalská?
Prečo odišiel p. Plačko?
Pán Plačko pred prácou v TIC robil 8 rokov sprievodcu na hrade. Mal
spor s riaditeľkou a nezobrali ho už. Bol zanieteným pracovníkom, na
hrade nikto zo sprievodcov nehovoril turistom, že kde môžu ísť v Sp.
Podhradí, čo môžu navštíviť. Dal urobiť banery a chceli sme ho dať aj na
hrad a riaditeľka nesúhlasila. V Starej Ľubovni je baner na hrade
o informáciách hradu v Poľsku a naopak. Predtým bola tržba TIC 20 tis.
Sk. Za p. Plačka bola 90 tis. Sk. Vydali sa materiály za peniaze, ktoré
vyzberal. Bol to materiál s informáciami o ubytovaní, stravovaní v meste
atď. Keď sa dozvedel, že bude zatvorená spodná brána hradu povedal,
že v žiadnom prípade nenastúpi do TIC. Je veľmi šikovný a určite ho
využijú inde. Konkurz na TIC vyhrala bývalá sprievodkyňa Sp. Hradu. 7
rokov robila sprievodkyňu a teraz ju nezobrali lebo bola priateľkou p.
Plačka. Na materiály o meste, ktoré dal vyrobiť p. Plačko prispeli aj
podnikatelia mesta.
Riaditeľka múzea má voči Podhradiu averziu. Pre ňu ide o to, aby turisti
chodili len na hrad a nie do mesta.
Čo robí komisia CR?
Komisia nefunguje.
Pani Sakmarová mesto sa nebojí brať úvery. Máme tri úvery. Rozpočet
máme 16 mil. Sk. Som za to, aby sa tento dom od SPP odkúpil aj za
cenu úveru. Predtým sme ako poslanci nezasadali tak často ako teraz. Či
sú to už pracovné rokovania alebo verejné zasadnutia MZ. Snaha
vedenia mesta tu je.
Tým, že nás čaká kanalizácia a ČOV, mesto si zatiaľ necháva v rezerve
úver.
Ekonomické oddelenie urobilo prieskum v bankách – sme pripravení na
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vzatie úveru.
Ekonómka má zistený úver s najnižšou úrokovou sadzbou. Domy, ktoré
odkúpime potom spätne odpredávame. Peniaze , ktoré sa získajú
odpredajom, sa používajú na nákup ďalších domov.
Sakmarová
Nedajú sa na okná, ktoré sú vhodné na sedenie dať kovové mriežky so
špicami, aby tam nesedeli občania – pošta, Agro-milk, cukráreň atď. Je to
hrozný pohľad na to.
Faithová
Sme vlastníkmi nehnuteľnosti, kde sa nachádzajú potraviny Milk-Agro.
Pamiatkári nedovolia tam urobiť nič. Už sme to chceli skôr riešiť.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-1
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Hanigovský

Bod č.: 10
Rôzne – žiadosť o odkúpenie a vysporiadanie pozemku p. Juraj
Roch
Mgr. Bača
Predniesol návrh na uznesenie.
MVDr. Kapusta
Overili sme si túto záležitosť na katastri. Rozprávali sme o 44 m2 ale po
konzultácii s katastrom a p. Roch z tých 44 m2 vlastní už 22 m2, ani
o tom nevedel.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-1
MZ schvaľuje odpredaj časti pozemkov parc.č. KN-E 1790/1 ostatné plochy a 1790/2 orná pôda
vo vlastníctve Mesta Spišské Podhradie zapísané na LV č. 2269 v k.ú. Spišské Podhradie. Podľa
GP č. 57/2007 zo dňa 17.7.2008 vyhotoveného geodetom Jánom Buríkom je to diel č. 4
o výmere 69 m2 a diel č. 6 o výmere 403 m2 pridelené k parcele KN-C 568 – spolu 472 m2 za
cenu 3,–€ pre Juraja Rocha, nar. 30.4.1938 bytom Spišské Podhradie, Dr. Špirku 294/9. Náklady
spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Predseda komisie v Katúni, Mgr. Furman, dostal uznesenie – predložiť
správu o činnosti komisie.
Mgr. Furman
Predniesol správu o činnosti komisie.
Ing. Lisoň
Aké akcie plánujete toho roku?
Mgr. Furman
730 výročie obce, malo by to byť začiatkom augusta. Okrem toho nejaké
iné akcie, volejbalový a nohejbalový turnaj a podobne.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-2
MZ berie na vedomie správu o činnosti Komisie mestskej časti Katúň za rok 2008.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Bod č.: 7
Správa z kontroly užívania verejného priestranstva
Diskusia
JUDr. Tekeli
Mgr. Kicková

Predniesol správu z kontroly užívania verejného priestranstva, ktorá tvorí
súčasť zápisnice.
VZN predložia jednotliví pracovníci alebo vy ich spracujete?
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JUDr. Tekeli

Všetci si vzájomne pomáhame, nevymedzujeme, že to urobí ten alebo iný
ale v spolupráci.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontroly užívania verejných priestranstiev.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Diskusia
Hanigovský
Nové uznesenia neprijímame k vypracovaniu VZN?
Ing. Lisoň
VZN budú predložené na diskusiu aj poslancom. V minulom roku sa
objavil problém obcí s parkovaním.
JUDr. Tekeli
S týmto majú problém aj veľké mestá.
Bod č.: 8
Odpredaj domu na Štefánikovej ul. č. 10 v Spišskom Podhradí
Diskusia
Mgr. Bača

Zaoberali sme sa týmto bodom už viackrát. Bolo vyhodnotenie ponuky,
ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli. Prišla jedna ponuka.
MVDr. Kapusta
Do kúpnej zmluvy sa zapracuje predkupné právo.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-2
MZ schvaľuje odpredaj pozemkov a domu na Štefánikovej ul. č. 10, súpisné č. 464, parcela č. 353
o výmere 336 m2 a parcela č. 352 o výmere 154 m2 pre p. Ctibora Bobeka trvalo bytom Spišské
Podhradie, Štefánikova 534/80 a p. Dominiku Meckovú trvalo bytom Spišské Podhradie,
Štefánikova 534/80 za cenu 4 315,20 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
Správa o hospodárení za rok 2008 – Služby mesta s.r.o.
Diskusia
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň

Ing. Tirpák

Hanigovský

Predniesol správu o hospodárení za rok 2008 – Služby mesta s.r.o. ,
ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Vypracovali ste zoznam neplatičov – St. jarok 45 máme dvoch neplatičov
spolu 56 tis. Sk, St. jarok 42 – 19 tis. Sk. Sú vysoké nedoplatky za rok
2008. Čo ste robili s týmito pohľadávkami?
Okolo 15 ľudí sme postúpili našej právničke. Sú to ľudia, ktorí nechcú
s nami komunikovať a už párkrát sa zaviazali, že budú platiť a neplatia.
Dali sme ultimátum. Na Starom jarku 45 sú nájomníci, ktorí prišli vďaka
kríze o prácu. Dnes som s uvedeným nájomníkom rozprával. Pokiaľ
nebudú platiť tak budú musieť tento byt opustiť. Dohodli sme sa s p.
primátorom na tom, že tomu nájomníkovi dáme prácu aspoň na nejaký
čas.
K porovnávaniam – robili sme služby mesta s tým, že ByPo nemohlo
fungovať. ByPo malo stopercentný príjem z nájmu ale nedostávalo
príspevok. Som prekvapený z toho, že nájom na St. jarku funguje tak ako
funguje. Sú rôzne možnosti riešenia, preberali sme to aj na finančnej
komisii. Službami mesta sa budeme zaoberať ešte dlho. Varianty sú
rôzne. Podnet z komisie je pripravený. Tieto služby budú naďalej vyrábať
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stratu. Aj s tým, že im ostane výroba tepla a prenájom parkoviska. Pokiaľ
bude zatvorená spodná brána tak príjem z parkoviska bude minimálny.
Našou chybou je, že za dané obdobie keď firma išla do straty sme
nedokázali riešiť veci.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-4
MZ berie na vedomie správu o hospodárení Služby mesta s.r.o za rok 2008.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Diskusia
Ing. Lisoň
Prečítal návrh na uznesenie.
Hanigovský
Keď sa vytvorí príspevková organizácia tak bude tlak na mzdové
prostriedky z mesta. Bola tam možnosť aj taká, aby mesto navýšilo
imanie spoločnosti, ktoré tvoria stratu.
Mgr. Bača
Zaoberala sa týmto bodom finančná komisia. Pred určitým časom sme si
povedali, že sa budeme venovať s.r.o. Navrhujem prebrať s.r.o. na
pracovnom rokovaní.
Ing. Lisoň
Zbytočne odchádzajú z mesta peniaze štátu cez DPH. Presunúť s.r.o do
takej organizácie, ktorá nie je povinná odvádzať DPH. Navrhujem, aby sa
hlasovalo o uznesení finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B- návrh neprešiel
MZ schvaľuje najneskôr do 31.12.2009 vytvoriť príspevkovú organizáciu, ktorá prevezme od
spoločnosti Služby mesta s.r.o. činnosti: - správu bytov, údržbu mesta, cintorínske služby
a pohrebníctvo.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
31.12.2009
Hlasovanie
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
Rôzne:
- žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Imrich Vysočan
- žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Alžbeta Holičová
- žiadosť o odpredaj pozemku – p. Vladimír Ryš
- žiadosť o prenájom pozemku – p. Peter Hrobár
- vysporiadanie podkrovných bytov – Štúrova 2
Diskusia
MVDr. Kapusta

Žiadosť – p. Imrich Vysočan – vysvetlil situáciu. Prečítal návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-3
MZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Spišské Podhradie zapísaného na LV č. 1
v k.ú. Spišské Podhradie pre Imricha Vysočana a manželku Františku rod. Maslišovú obaja bytom
Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 51/31 za cenu 310,–€. Podľa GP č. 29/2009 zo dňa
22.4.2009 vyhotoveného geodetom Jánom Buríkom je to parcela KN-C 1137/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 62 m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+

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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta
Prečítal žiadosť p. Alžbety Holičovej a návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-4
MZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Spišské Podhradie zapísané na LV č. 1
v k.ú. Spišské Podhradie pre Alžbetu Holičovú rod. Blahovskú bytom Spišské Podhradie,
Hviezdoslavova 60/40 za cenu 145,– €. Podľa GP č. 29/2009 zo dňa 22.4.2009 vyhotoveného
geodetom Jánom Buríkom je to parcela KN-C 1137/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29
m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Prečítal žiadosť p. Ryša. Majetková komisia nedoporučuje odpredať
verejné priestranstvo.
Ing. Mačuga
Stavebná komisia odporúča prenajať pozemok.
Uznesenie č.: MZ-4-9-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Vladimíra Ryša a manželky Jany o odkúpenie pozemku.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-B- návrh neprešiel
MZ schvaľuje prenájom pozemku – časť parcely č. 1811 o výmere 240 m2 pre Vladimíra Ryša
a manželku Janu, obaja bytom Spišské Podhradie, Starý jarok 14.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Hlasovanie
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
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Mgr. Bača
Prečítal žiadosť p. Petra Hrobára
Uznesenie č.: MZ-4-9-B- návrh neprešiel
MZ schvaľuje žiadosť Petra Hrobára bytom Spišské Podhradie, Starý jarok 31 o prenájom.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Hlasovanie
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
0
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Na pracovnom stretnutí sme rozprávali o vysporiadaní podkrovných
bytov. Predniesol návrh na uznesenie.
Hanigovský
Približne polovica toho, čo dlhujú sa má zaplatiť.
JUDr. Tekeli
Po preštudovaní materiálu vysvetlil možnosť majetkového vysporiadania
podkrovných bytov.
Ing. Lisoň
Vyjadril sa k danému problému.
Mgr. Kicková
Tomuto problému sa venujeme dlho. Navrhujem dať hlasovať.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-5
MZ schvaľuje prenájom bytového priestoru – byt č. 20 na Štúrovej ulici č. 11/2 pre p. Petra Gecika
a manželku Zuzanu, rod. Barnovú obaja bytom Spišské Podhradie, Štúrova č. 11/2 za sumu 3,30
€ mesačne s termínom od 15.5.2009.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-B-6
MZ schvaľuje prenájom bytového priestoru – byt č. 21 na Štúrovej ulici č. 11/2 pre p. Alexandru
Gecikovú bytom Spišské Podhradie, Štúrova č. 11/2 za sumu 4,10 € mesačne s termínom od
15.5.2009.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-B-7
MZ schvaľuje odpredaj bytu č. 20 na Štúrovej ulici č. 11/2 pre p. Petra Gecika a manželku Zuzanu
rod. Barnovú obaja bytom Spišské Podhradie, Štúrova č. 11/2 za sumu 15 – ročného nájmu vo
výške 594,– € (výpočet: 3,3 €/1 mesiac x 12 mesiacov t.j. 39,60 € x 15 rokov t.j. 594,– €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.05.2009
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Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
+
+
0
+
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-B-8
MZ schvaľuje odpredaj bytu č. 21 na Štúrovej ulici č. 11/2 pre p. Alexandru Gecikovú bytom
Spišské Podhradie, Štúrova č. 11/2 za sumu 15 – ročného nájmu vo výške 738,– € (výpočet:
4,10 €/1 mesiac x 12 mesiacov t.j. 49,20 € x 15 rokov t.j. 738,– €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.5.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta
Predniesol návrhy uznesení zo školskej komisie.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-9
MZ schvaľuje prenájom interných a externých priestorov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Podhradie a zároveň deleguje kompetenciu uzatvárať
zmluvy o prenájme na riaditeľov škôl a školských zariadení (ktorým je dotknutý majetok zverený
do správy) a to za týchto podmienok:
1. Prenájom nebytových interných priestorov škôl a školských zariadení tretím osobám
v hodnote 0,033 €/1m2 prenajatej plochy za každú začatú hodinu.
2. Prenájom vonkajších (externých) priestorov (športový areál):
a/ TARTAN – 0,33 € / na 1 hod. a osobu
b/ Ihrisko – asfalt – 1,- € / na 1 hod. a osobu
c/ ihrisko – umelý trávnik (pri tartanovej dráhe) – 1,- € / na 1 hod. a osobu
d/ ihrisko – umelý trávnik (futbalové miniihrisko v správe ZŠ Školská 3) – 2,- € / na 1 hod. a
osobu
3. Vzájomný prenájom interných a externých priestorov medzi školami a školskými
zariadeniami realizovať so zľavou 50%.
4. Jednotlivcom alebo skupinám, ktoré si prenájom priestorov škôl a školských zariadení
predplatia štvrťročne poskytovať 50%-tné zľavy.
5. Výslednú sumu (cena prenájmu plochy za hodinu x počet hodín prenájmu) zaokrúhľovať
nahor na celých 0,1 € (na celých 10 centov).
Zodpovedný:
Riaditelia škôl a školských zariadení
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--
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+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-B-10
MZ schvaľuje zníženie rozpočtov ŠKD pri ZŠ na Palešovom nám. 9, ŠKD pri ZŠ na Školskej ul.3
a CVČ jednotlivo u každého subjektu o sumu 1 162,- € (35 000,–Sk) a následné zvýšenie školskej
finančnej rezervy o sumu 3 x 1 162,- € = 3 486,- € (105 000,–Sk). Túto sumu účelovo viazať
v školskej rezerve na údržbu a rekonštrukcie športového areálu na Školskej ulici. Použitie tejto
časti finančnej rezervy vopred konzultovať s riaditeľmi dotknutých škôl a CVČ.
Zodpovedný:
Riaditelia ZŠ a CVČ
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Predniesol správu zo zasadnutia bytovej a sociálnej komisie. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-5
MZ berie na vedomie informáciu o zateplení bytov na Mariánskom nám. 18 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-11
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 4 na Prešovskej ulici č. 40 v Spišskom Podhradí pre p. Jozefa
Kandráča a manželku Gizelu bytom Spišské Podhradie, Štefánikova 3 na dobu určitú od
26.3.2009 do 30.6.2009 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-A-6
MZ berie na vedomie informáciu ohľadne prihlásenia na prechodný pobyt – Eduard Bango
a Zlatica Žigová.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-7
MZ berie na vedomie správu o činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Diskusia
Ing. Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá tvorí prílohu
zápisnice a žiadosti, ktoré boli predložené na rokovanie finančnej komisie.
MVDr. Kapusta
Myšlienka personálneho auditu už bola vo finančnej komisii prerokovaná
skôr. Zisťoval som cenu, je to približne 60 tis. Sk.
Hanigovský
Je potrebné osloviť viacero firiem.
Tomko
60 tis. Sk je trochu veľký prepych pre mesto.
Hanigovský
O tejto veci hovoríme tretie velebné obdobie.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-12
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MZ schvaľuje vykonanie personálneho a organizačného auditu v organizáciách Mesta Spišské
Podhradie a na mestskom úrade po 1.7.2009.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
01.07.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-C-1
MZ ukladá mestskému úradu podať informácie o stave majetkových práv a záväzkov voči
spoločnosti EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
31.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-C-2
MZ ukladá hlavnému kontrolórovi a mestskému úradu preveriť právne nároky firmy CHICAGO
s.r.o. Svit o vrátenie poplatku za automaty.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
30.06.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-9-B-13
MZ schvaľuje prenájom priestoru pri parkovisku pod Spišským hradom firme KOLKÁREŇ, Jozef
Jenča, Galova 82 Spišské Podhradie za podmienok:
- nájomné vo výške 34,- € za každý začatý kalendárny mesiac splatné vopred
- nájomca uhradí spotrebovanú elektrickú energiu a studenú vodu
- nájomca nebude predávať nápoje v uzatvárateľných obaloch a nanuky
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Diskusia
Ing. Tirpák

Čo sa týka parkoviska pod hradom, aby sme prišli do reality. Mal som
rokovanie s riaditeľkou múzea ohľadne zatvorenia spodnej brány.
Vysvetlil situáciu.
MVDr. Kapusta
Navrhujem schváliť za člena Komisie kontrolnej, majetkovej a škodovej
Mgr. Kynčákovú.
Uznesenie č.: MZ-4-9-B-14
MZ schvaľuje p. Mgr. Denisu Kynčákovú za členku Komisie kontrolnej, majetkovej a škodovej.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
14.05.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta
Predniesol správu z udeleného uznesenia – pohľadávky firmy Príza.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-8
MZ berie na vedomie podanie správy o odpísaní pohľadávky firmy Príza, Ing. Rudolf Jánoš.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
Diskusia
MVDr. Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-4-9-A-9
MZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2009
V Spišskom Podhradí dňa 14.5.2009

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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