Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 12.09.2013
Program:

P.č.

Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Podnety občanov

zástupca primátora

hlavný kontrolór

12.

Petícia obyvateľov Podzámkovej ulice na odkúpenie domu na
Podzámkovej ulici 43 v Spišskom Podhradí
Ponuka nehnuteľnosti na odpredaj – RD Podzámková 43 –
Anna Bartková.
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemkov na parcele
1872/1 – Euro Kameň, s.r.o., Štefánikova 43, Spiš. Podhradie
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – RD Prešovská 5 – Mária
Antalová.
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – RD Prešovská 5 – Člověk
v tísní Slovensko, Palešovo nám. 34, Spišské Podhradie
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KNC 367/1, 367/2 – Anna Hockicková.
Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2013

13.

Pridelenie bytu Starý jarok 45

14.
15.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly nájomných
zmlúv
Správy z komisií pri MZ

16.

Rôzne

17.

Záver

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

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Faltin

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, predseda
bytovej komisie
hlavný kontrolór
predsedovia komisií

predsedajúci

P
P
P
P

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek

N
P
P
P

1

Mgr. Miloslav Repaský
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Štefan Horbaľ

P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Jozef Komara
Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Štefan Horbaľ
Dr. Martin Sereday
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných na zasadnutí MZ.
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem doplnenie bodu rokovania o bod „Zriadenie účtu na výstavbu kanalizácie“.
Mgr. Jozef Bača
Zaradíme na koniec.
Peter Hanigovský
Navrhujem zrušiť bod č. 12 – „Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2013“. Komisia
mala byť v stredu, v pondelok sme mali mať podklady, v utorok som nemal na notebooku nič.
Lebo prísť na komisiu a nemať žiadny podklad to mi neprináležalo aby som prišiel. To isté p.
Repaský nemohol otvoriť ani jeden súbor. Rozprával som s ekonómkou, komisia bude po 25.9.
keď sa vráti z PN.
Mgr. Jozef Bača
Vy dvaja, pán poslanec Repaský a poslanec Hanigovský ste nedokázali otvoriť súbor?
PaedDr. Martin Sereday
Doplňujem do programu bod – „Informácia o porušovaní zákonov vedením mesta“. Navrhujem ho
za bod – „Kontrola plnenia uznesení“.
Peter Hanigovský
Chcem navrhnúť uznesenie na to aby jednotlivé komisie MZ mali vymedzené kompetencie
v rámci svojich možností. Objasním potom v bode rokovania, že robia niektorí 2x aj 3x to isté čo
robí jeden. Navrhujem bod rokovania – „Vymedzenie kompetencií pre komisie MZ“.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania a bod „Zriadenie účtu na výstavbu
kanalizácie“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
+
0
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-10-13-B-2

MZ schvaľuje vyradenie bodu č. 12 „Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok
2013“ z programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
-

PaedDr. Martin Sereday

+
0
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-13-B-3

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania a bod „Informácia o porušovaní zákonov
vedením mesta“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
-

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-13-B-4

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania a bod „Vymedzenie kompetencií pre komisie
MZ“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0

PaedDr. Martin Sereday

+
0
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-13-B-5

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

Termín:

12.09.2013

Primátor:

+
+
+

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

+
+
+
+
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Má niekto pripomienky ku kontrole plnenia uznesení?
Mgr. Miloslav Repaský
Uznesenie o stočnom som tam prehliadol, nie je tam?
MVDr. Michal Kapusta
Toto sú uznesenia za rok 2013.
Mgr. Miloslav Repaský
Mohli by sa sprehľadniť?
MVDr. Michal Kapusta
Pripravím ich do budúceho MZ.
Podal informácie o grantoch – odovzdanie staveniska Vavrincov potok celkové oprávnené
náklady sú 461 569,28 Eur a výška NFP z MŽP je 438 490,82 Eur - prosíme obyvateľov
mesta za trpezlivosť a zhovievavosť pri realizácii tejto stavby, lebo je to náročná stavba.
Starý jarok 47 – ukončuje sa stavba, ČOV a kanál – podaná žiadosť ČOV a kanalizácia
v Spišskom Podhradí podanie NFP bolo do 23.08.2013 nastala zmena termín je 09.09.2013
podanie NFP Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom
Podhradí. OP Životné prostredie Prioritná os 1-Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd OPZP-PO1-13-1, 3 319 370,65, 3 153
402,12 je schválená dotácia na rekonštrukciu Komunitného centra bývalý CO sklad na
Štefánikovej ulici vo výške celkové oprávnené náklady 203 087,50 Eur a výška NFP z ROP
192 933,12 Eur , bude výzva na obnov si svoj dom – termín uzávierky bude december 2013.
Peter Hanigovský
5 % je spoluúčasť ku komunitnému centru?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. KC – poschodie, strecha, okná, fasáda, vybavenie, biela technika, čierna technika a nábytok,
stavebné práce – toto sú oprávnené náklady.
Miroslav Longauer
K refundácii predajné stánky – sú refundované peniaze?
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ som vravel, že bola schválená platba peniaze, sú na účte a bola podaná žiadosť
o platbu na preplatenie DPH . Okrem tých 15% prišli všetky peniaze.
Čakáme ešte na 15% z DPH.
Peter Hanigovský
Vavrincov potok – kde sa bude vyvážať kal?
MVDr. Michal Kapusta
ObÚ ŽP dal vyjadrenie, že mesto má určiť lokalitu, kde sa budú vyvážať nánosy. Rozmýšľame
o lokalite, ktorá by bola vhodná na umiestnenie.
Miroslav Longauer
To sú všetky pracovné cesty absolvované minulý mesiac?
MVDr. Michal Kapusta
Hovorím o pracovných cestách nad 100 km. Chceš aj pracovné cesty do Popradu, Prešova,
Spišskej Novej Vsi ?
Uznesenie č.: MZ-10-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:

Primátor:
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Bod č.: 5

Podnety občanov
-

Neboli

MVDr. Michal Kapusta
Nemôže sa bod 8 prerokovať teraz? Je tu riaditeľ firmy Euro Kameň.
Bod č.: 8

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemkov na parcele 1872/1 – Euro Kameň,
s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie
Ing. Ján Mucha
Požiadal som vedenie mesta o účasť na MZ aby som objasnil žiadosť k uzatvoreniu nájomnej
zmluvy. Minulý mesiac bolo konanie , kde boli prizvaní aj zástupcovia mesta. Dr. Kapusta je
podrobne informovaný. Banský úrad nemal dôvod nevydať nám súhlas na ťažbu lebo sme splnili
všetky podmienky. Podal informáciu ohľadne prenájmu nehnuteľnosti. Na týchto miestach, ktoré
sú vo vlastníctve mesta ťažiť nebudeme ale napriek tomu musí byť uzatvorená nájomná zmluva.
Prípadne aby ste dali návrh na výšku nájmu. My sme povinní mestu vrátiť pozemky v pôvodnom
stave. Ak by tam mala byť vykonávaná činnosť tak len so súhlasom mesta. Plán otvárky
a dobývania nepojednáva s touto ťažbou, je kontrolovaný banským úradom. Raz za pol rok
zasadá komisia a prechádzame celým dobývacím priestorom a informujeme o ťažbe v lome
Dreveník, kde sa porovnáva aj postup ťažby. Plán otvárky a dobývania sme za uplynulé 10 ročné
obdobie nevyťažili. Kvótu, ktorá nám bola určená sme nenaplnili. Ťažba sa nebude dotýkať
pozemkov mesta Spišské Podhradie. V zmluve sú vybodkované pasáže – výška nájmu, splátky
a záväzky firmy Euro kameň na doplnenie.
Peter Hanigovský
Kto je členom komisie za mesto?
Ing. Ján Mucha
Pani Vlkolinská.
Peter Hanigovský
Rokovanie ohľadne ťažby?
Ing. Ján Mucha
Podal informáciu.
Peter Hanigovský
Vy ste prišli s návrhom o prenájom pozemkov alebo mesto?
Ing. Ján Mucha
My, spadajú do celkovej rozlohy, ale je tam výnimka, taktiež ako lesy SR, kde sme sa zaviazali, že
tam nebudeme ťažiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Výška nájmu?
Ing. Ján Mucha
Som tu kvôli tomu aby bola určená. Lesy SR – nepožadovali od nás žiadny nájom lebo tam
nebudeme vykonávať žiadnu činnosť, tak ako na vašich pozemkoch. Garantujem vám, že na
týchto pozemkoch nebudeme vykonávať žiadnu činnosť, nemáme o to záujem. Nevyťažili sme ani
povolené územie banským úradom. To čo navrhnete budeme musieť rešpektovať. My máme
momentálne veľké problémy s prežitím spoločnosti a práce na Slovensku je veľmi málo. Pokiaľ
máte vedomosti tak stavebná činnosť na Slovensku stagnuje, zabezpečiť prácu pre 60 ľudí nie je
jednoduchá vec. Nejdem sa sťažovať, dali sme sa na túto cestu, nie je to jednoduché. Je také
mizérium aké ešte za fungovania našej spoločnosti nebolo.
Vladimír Petrek
Je možná aj platba v dlažbe a obrubníkoch?
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Ing. Ján Mucha
Samozrejme, aj taká dohoda je možná. To je jedno či je to materiál alebo peniaze.
Vladimír Petrek
Jedná sa mi o dlažbu, ktorá je na námestí.
Ing. Ján Mucha
Toto bolo dodané v subdodávke.
Miroslav Longauer
Nie som odborník v tomto smere. Akú môžete vy ponúknuť cenu?
Ing. Ján Mucha
Momentálne je taká situácia, že každá jedna čiastka za prenájom , nechcem povedať, že je
vysoká, ale poprosil by som aby táto čiastka aby mohla byť nižšia. My z týchto priestorov nemáme
žiadny prospech.
Miroslav Longauer
Navrhnite vy sumu.
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhla sumu 500,- €/ rok s valorizáciou.
MVDr. Michal Kapusta
Keď ma pamäť neklame tak tento návrh bol daný na minulom zasadnutí MZ a neprešiel, to
znamená, že bavme sa o inom návrhu. Už sme o tomto návrhu hlasovali a neprešiel.
Ing. Ján Mucha
Zdá sa vám nízky alebo vysoký.
Peter Hanigovský
Podal informáciu.
Ing. Ján Mucha
SPF vlastní drvivú väčšinu pozemkov, bol urobený znalecký posudok na prenájom pozemkov.
Pozemky sú jedna vec a materiál pod pozemkami je vec druhá. Ak ťažíme travertín odvádzame
banskému úradu poplatky, kde 80% ide mestu. Pozemky ako také nemajú hodnotu. Hodnotu má
materiál pod pozemkami, za ktorý platíme banskému úradu. Máme tam pravidelné kontroly, tam
sa nedá oklamať nič, jeden podvod by nás mohol vyjsť veľa. Pozemky ohodnotil znalec na 0,50
halieorv za m2. Využiteľnosť skoro žiadna.
Vladimír Petrek
Dám návrh aby v tejto hodnote bola dodaná mestu dlažba a kameň na obrubníky ale v celej
hodnote 10 rokov.
Ing. Ján Mucha
Ešte ste neodsúhlasili výšku nájmu. Ja neklamem, že nikto tam neplánuje nič stavať.
Mgr. Jozef Bača
Je akceptovateľný návrh pána poslanca Petreka?
Mgr. Peter Vandraško
Časovo vás toto rozhodnutie tlačí?
Ing. Ján Mucha
Je to podmienka v rozhodnutí banského úradu, už to malo byť do konca minulého mesiaca. Je to
požiadavka banského úradu.
MVDr. Michal Kapusta
Najprv je potrebné odsúhlasiť osobitný zreteľ.
Ing. Ján Mucha
Vy môžete mať aj požiadavku na techniku atď. a dá sa to do zmluvy.
Miroslav Longauer
Tento návrh zmluvy ste dnes doniesli?
Ing. Ján Mucha
Ja som ho dnes doniesol. Ide o výšku nájmu.
MVDr. Michal Kapusta
V osobitnom zreteli nie je uvedená suma. Môžeme o ňom hlasovať?
Jozef Komara
S firmou Euro Kameň sa dá spolupracovať aj ináč, navrhol by som sumu 300,- €/ rok.
Ing. Ján Mucha
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Nikdy sme neboli proti keď mestu bolo treba pomôcť. Zainteresovaní veľmi dobre vedia, ešte
nikdy sme sa mestu neobrátili chrbtom.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-6
MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve mesta
nachádzajúci sa v obci Spišské Podhradie, v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres
Levoča, ktoré sú zapísané na LV č. 2269, vedené v katastri nehnuteľností, register „E“, Správou
katastra Levoča a to parcely KN-E 2448, 2455, 2456, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464,
2465, 2466, 2467 o celkovej výmere cca 37000 m2 nachádzajúce sa v dobývacom priestore Lom
Dreveník Spišské Podhradie pre Euro Kameň, s.r.o., Štefánikova 43, 053 04 Spišské
Podhradie podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Pri prenájme majetku vo vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 9. zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so
zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve
mesta sa prispeje k podpore podnikateľského prostredia a tým k zvýšeniu zamestnanosti v meste
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Na minulom zasadnutí to nebolo schválené – dnes som dozvedel viac informácií ako na minulom
MZ. Preto sme to neschválili. Dnes sa to vysvetlilo.
Peter Hanigovský
Ja som prečítal oficiálny návrh komisie aby aj riaditeľ vedel aká bola prvá cena, minule neprešiel.
Mgr. Jozef Bača
Súhlasím s tým čo povedal p. Repaský, že dnes máme viac informácií.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-7

MZ schvaľuje výšku nájmu za prenajaté pozemky v sume 500,- €/rok s valorizáciou 3%
k 1.1. oproti nájmu v predchádzajúcom kalendárnom roku s dobou splatnosti do 31.3.
aktuálneho kalendárneho roka.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Primátor:

+
+
0
-

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

+
0
+
+
+
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Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Mucha
Dovolím si vám nechať návrh zmluvy.
PaedDr. Martin Sereday
My sme v CVČ kopec takýchto nájomných zmlúv robili s obcami. V zmluve sa uvedenie iná forma
plnenia zmluvy – bude treba žeriav, auto, kameň atď. a zaráta sa to ako úhrada nájomného.
Vladimír Petrek
Nechcem to dávať ako návrh na uznesenie.
Mgr. Miloslav Repaský
Podľa potreby.
Mgr. Jozef Bača
Aj návrh p. Petreka aj p.Seredaya bol akceptovateľný zo strany riaditeľa.
PaedDr. Martin Sereday
Iná forma plnenia je vec dohody nájomcu a prenajímateľa.
Bod č.: 6
Informácia o porušovaní zákonov vedením mesta
PaedDr. Martin Sereday
Slovenská legislatíva je taká aká je. Vymožiteľnosť práva je mizerná, nedáva nikmu právo zákon
porušovať a zanedbávať povinnosti alebo vyžadovať od iných povinnosti ,ktoré nevyplývajú zo
zákona. Vedenie mesta má s dodržiavaním zákonov problémy. Svoje povinnosti si neplnia načas
alebo v rozsahu, ktorý ukladá zákon alebo robia prieťahy pri plnení alebo stanoviskami zavádzajú
alebo klamú. Nemôžeme sa čudovať, že sa verejnosť obracia na médiá a na kontrolné orgány
a to je zlé lebo samospráva stráca dôveru. Mestu sa dostáva negatívna publicita, má to za
následok kontroly , previerky, ktoré mesto zbytočne zaťažuje. Uvediem príklady porušovania
zákonov. Vzniká dojem ako by mesto nemalo záujem o transparentnom informovaní
a nepopulárne kauzy sa zamietajú pod koberec. Nie som proti návrhu na uznesenie, ani proti
rozhodnutiu, ak budem mať všetky informácie a ak sú úplné a pravdivé. Ak ich nebudem mať ,
nedvihnem ruku za návrh. Poslanec, ktorý chce svoj sľub dodržať, a my sme to sľúbili, by mal
pristupovať pred zdvihnutím ruky z rovnakého uhla pohľadu. Problém sa vyskytol so zákonom
o slobodnom prístup k informáciám. Inštitút oslovil niekoľko obcí s rovnakou informáciou, z veľkej
časti miest a obcí tieto informácie dostal obratom, časť obcí nereagovala alebo reagovala, že
nemá tieto dokumenty a časť vrátane Spišského Podhradia zvolili iný postup, upozornili p.
Dostála, že jeho žiadosť nespĺňa náležitosti podľa zákona. Toto bolo bezdôvodné šikanovanie
žiadateľa lebo jeho žiadosť spĺňala všetky náležitosti. Preto sa p. Dsotál proti tomu stanovisku,
ktoré vypracoval hlavný kontrolór odvolal a mesto malo vydať rozhodnutie a odpovedalo listom.
Bol to účelový postup a bol v rozpore s par. 18 zákona. O tejto kauze nájdete na nete kopec
informácií. Ďalší prípad manipulácie ste zažili na minulom zasadnutí - prečo nebol môj návrh
zaradený do programu? Nebol zaradený, primátor vás neinformoval a dnes zaradený nie je
zase. Program zasadnutia schvaľujeme my, poslanci. Bolo to porušenie par. 6 nášho rokovacieho
poriadku. Ochrana osobných údajov – na januárovom MZ, na ktorom som bol nechutne
diskriminovaný. 22.3. poskytol zástupca primátora TV Markíza dokument a tento bol odvysielaný
v hlavnom spravodajstve. Keďže nikto nekonal a máme v meste zamestnanca – úrad
skonštatoval, že došlo k porušeniu zákona , voči mestu už jedno správne konanie skončilo a bolo
skonštatované, že bol porušený zákon. Ale 1.7. to zástupca primátora zopakoval zase, poslal
vám všetkým dokument, kde boli moje osobné údaje. Podal som podnet, reagoval naňho hlavný
kontrolór , ktorý napísal v stanovisku, neúčasť na zasadnutí MZ sa ospravedlňuje primátorovi,
neviem prečo vám ten mail išel? Zástupca primátora nebol oprávnený robiť zásah do zápisnice,
mohol dať dodatok, že došlo k chybe v dochádzke na zasadnutie. Hlavný kontrolór uvádza, že
poslanci sú oprávnené osoby. V čase keď ste mail dostali ste poučení neboli a na základe týchto
informácií ZOMOS dal podnet na preskúmanie činnosti hlavného kontrolóra, dali to na Okresnú
prokuratúru v Poprade a okresná prokuratúra konštatuje, že ich podnet bol dôvodný lebo v čase
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podnetu nebol hlavnému kontrolórovi udelený súhlas s podnikaním a došlo k porušeniu zákona.
Prijatím uznesenia o udelení súhlasu sa to zrušilo. Toto sú informácie ako sa dodržiava zákon
v Spišskom Podhradí.
Mgr. Jozef Bača
To, že tých kontrol je neúrekom to je fakt, je ich tu najviac zo strany p. Ladislava Petreka a pána
poslanca Seredaya. Kontroly tu chodia na ich podnet. Pán Dostál – určite si sledoval aj celú
diskusiu, reakcie boli také, že niektorí súhlasili s nami a niektorí s p. Dostálom. Dali sme
stanovisko pre médiá. Páni poslanci otvorte si svoje maily - pán Sereday klame až sa hory
zelenajú. Pán poslanec Sereday poslal 10.8. mne a všetkým poslancom mail citujem: „
Navrhujem, aby sa stálou súčasťou programov rokovaní MZ stala v rámci kontroly
plnenia uznesení aj informácia o ukončených alebo prebiehajúcich kontrolách,
previerkach, šetreniach a dožiadaniach z vyšších stupňov samosprávy, štátnej
správy, orgánov ministerstiev, súdov, polície a pod. za uplynulé obdobie alebo
o alebo avizovaných. Navrhujem doplniť toto ustanovenie do rokovacieho
poriadku MZ.
Zdôvodnenie: S odvolaním sa na kontroly, previerky, šetrenia, dožiadania a
pod. alebo na základe ich výsledkov a opatrení sú navrhované a prijímané
uznesenia MZ často bez toho, aby poslanci boli detailne informovaní o tom:
• Čo bolo dôvodom kontrol, previerok, šetrení, dožiadaní a pod.
• Aký bol zistený stav.
• Aké boli uložené opatrenia.
• Ako sa opatrenia plnia alebo ako boli splnené.
Rovnako z uznesení potom nie je jasné, s ktorými kontrolami, previerkami,
šetreniami a dožiadaniami súvisia. Ak s týmto návrhom súhlasíte, doplňte Vaše
údaje a obratom ho prepošlite primátorovi mesta a zástupcovi primátora.
Súhlasím so zaradením do stáleho programu.
Meno a priezvisko: „

Dodnes som nedostal ani jedno stanovisko od poslancov, že sú za to aby tento bod programu bol
zaradený do rokovania MZ ani minulého ani dnešného. A nebol porušený žiadny paragraf
rokovacieho poriadku.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal mail p. poslanca, odpovedal som vám p. poslanec – citujem: „Pozdravujem Vás

dávate tento bod do rokovania MZ na 19.08.2013? Poprosím dajte vedieť aby sme vedeli
pripraviť program. S pozdravom Kapusta“ a neodpovedali ste.
PaedDr. Martin Sereday
Pán primátor, ty potrebuješ mať schválený návrh programu alebo potrebuješ ho mať schválený
poslancami?
Mgr. Jozef Bača
Ak si vedel, že ospravedlnenie máš posielať mne, neviem prečo si ho posielal zástupcovi
primátora? Podľa môjho názoru si poslal niečo s osobnými údajmi, aby zástupca primátora pri
materiáloch pre zasadnutie MZ poslal aj tvoje ospravedlnenie. Podľa mňa to bolo zámerné z tvojej
strany. Bola tu kontrola z Úrad na ochranu osobných údajov. Na základe ich doporučenia sa
robilo aj školenie poslancov. Po upozornení pán kontrolór školenie urobil, niektorí poslanci to
odmietli podpísať. „N“ v zápisnici MZ neznamená neospravedlnený ale neprítomný, to musíš
vedieť veď ty si pripravoval šablónu pre zápisnice MZ. Je však slušnosť sa ospravedlniť. Ak by sa
vopred ospravedlnilo 6 poslancov, aby sme zrušili zasadnutie MZ a aby prítomní poslanci
nemuseli zbytočne čakať jednu hodinu lebo tak to máme v našom rokovacom poriadku.
MVDr. Michal Kapusta
1.7- 2013 som neposielal žiadny mail ako ste hovorili. Poslali ste ho 28.6. 2013 o 23.40 hod a ja
som ho hneď poslal poslancom MZ pretože – poslanci pracujú s osobnými údajmi, aby vedeli
o tom čo chcete a požadujete, že či sa urobí oprava v zápisniciach. Overovateľmi sú poslanci.
PaedDr. Martin Sereday
Je nepodstatné či som bol „ospravedlnený“ alebo „neprítomný“, podstatné je, že boli posielané
moje osobné údaje ľuďom, ktorí sú neoprávnení. Z toho nebudem vyvodzovať závery. Prečítal
návrh na uznesenie - MZ ruší uznesenie MZ-8-13-B-8 ,ktorým bol p. Tekelimu daný súhlas na
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podnikanie, bolo prijaté v rozpore s rokovacím poriadkom, poslancom neboli poskytnuté žiadne
podklady k návrhu uznesenia pred rokovaním, predmet uznesenia nebol súčasťou schváleného
programu rokovania MZ, návrh na uznesenie nebol predložený v písomnej podobe a uznesenie
bolo prijaté na základe nedostatočných, zavádzajúcich a nepravdivých informácií poskytnutých od
samotného JUDr. Tekeliho. JUDr. Tekeli zamlčal, že od 9. okt. 2010 je spolumajiteľom,
štatutárom a konateľom právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. O súhlas s inou
zárobkovou činnosťou požiadal neoprávneným, svojvoľným a neschváleným zaradením do
programu rokovania MZ až 25.7.2013, pričom túto žiadosť zavádzajúco zdôvodnil dožiadaním
prokuratúry. Nie je v kompetenciách prokuratúry vyžadovať prijatie akéhokoľvek uznesenia MZ.
Prokuratúra vstupuje do procesov až vtedy, ak bol porušený zákon alebo ak jej bolo oznámené
podozrenie z porušenia zákona. V súvislosti s vyžiadaním súhlasu zavádzajúco a nepravdivo
informoval MZ, keď na otázku p. poslanca Petreka, čoho sa podnikateľské aktivity týkajú uviedol:
„obsah podnikateľskej činnosti je predmetom obchodného tajomstva“. Popis podnikateľskej
činnosti je verejne dostupný a povinne zverejňovaný údaj vo výpisoch z obchodného registra. Na
internete je výpis tejto spoločnosti uvedený. Uznesenie nemôže mať retroaktívnu účinnosť, a teda
súhlas daný uznesením MZ-8-13-B-8 nadobúda účinnosť dňom 25.7.2013. Z uvedeného dôvodu
je platnosť úkonov, ktoré JUDr. Tekeli vykonával z titulu funkcie hlavného kontrolóra v čase od
9.10.2010 do 25.7.2013 vážne spochybnená a uznesenie je potrebné zrušiť, kým sa nevyrieši
pôsobenie hlavného kontrolóra do 25.7.2013.
Mgr. Jozef Bača
Máš nejaký návrh ako to vyriešiť?
PaedDr. Martin Sereday
Prečítal návrh na uznesenie.
Mgr. Jozef Bača
Teraz ti nevadí, že dávaš návrh na uznesenie bez toho ani o tom niekto vedel pred rokovaním
dnešného MZ čo je tiež v rozpore s rokovacím poriadkom. Videl niekto tento návrh na uznesenie?
Pred chvíľou ti to vadilo a teraz už nie?
Miroslav Longauer
Ma to mrzí, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, prijímajú sa uznesenia narýchlo, keď sme
v minulosti na MZ chceli dať nejaký návrh, tak sme to museli dať dopredu týždeň a v júli sa využil
priestor. Požiadavka pána kontrolóra - kto dal ten návrh?
Mgr. Peter Vandraško
Stále neviem čo chcete, aký je cieľ?
PaedDr. Martin Sereday
Podniká bez súhlasu MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Ak ste neboli na minulo MZ a bola neverejná časť, tak nechcite aby sme o tom hovorili teraz
a verejne.
Peter Hanigovský
Prečo to muselo byť na neverejnej časti MZ?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Odpovedal som na minulom zastupiteľstve na otázku poslanca Hanigovského, že predmet
podnikania je uvedený v obchodnom registri voľne prístupnom na internete. Na otázku poslanca
Petreka som odpovedal na neverejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, čo je obsahom
konkrétnej náplne podnikateľskej činnosti. Ešte raz uvediem, že ide o činnosť, ktorá nijako
nesúvisí s mestom Sp. Podhradie a je vykonávaná mimo mojej pracovnej doby v Sp. Podhradí.
MVDr. Michal Kapusta
Bol som poslancom MZ keď bolo výberové konanie na hlavného kontrolóra. Je na polovičný
úväzok t.z. že má aj iné aktivity, chodí prednášať tam, učí tam atď. Určite potrebuje aj inú činnosť
aby mohol fungovať na plný úväzok, asi aj to treba zvážiť ako funguje hlavný kontrolór mesta
Spišské Podhradie.
Peter Hanigovský
Hovoril vtedy kontrolór, že pracuje ako asistent na vysokej škole, o podnikaní nehovoril nič.
Mgr. Peter Vandraško
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Nikde nebola sťažnosť, že zlyhal profesionálne, má tu polovičný úväzok, má čas, je šikovaný, je
žiadaný, ja v tom nevidím problém. Možno polovička z nás má tu ešte ďalšie aktivity. Ak to
neobmedzuje výkon voči mestu. Toto mi zaváňa osobným sporom. Stále nebola pomenovaná
príčina.
PaedDr. Martin Sereday
3 roky vykonával funkciu hlavného kontrolóra bez toho aby mu mesto udelilo súhlas na inú
činnosť. V momente keď založil podnikový subjekt vznikla nezlučiteľnosť funkcie. 3 roky vykonával
funkciu bez súhlasu MZ. Ktokoľvek, kto dostal dokument podpísaný hlavným kontrolórom môže
platnosť dokumentu spochybniť.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nie je to tak, čo ste teraz povedali, nezavádzajte. Je pravda, že vykonávam podnikateľskú
činnosť, ale to, čo ste teraz povedali, nie je pravda.
PaedDr. Martin Sereday
Bola tá činnosť zlučiteľná s vašou činnosťou?
JUDr. Jozef Tekeli,PhD.
Vyjadril som sa teraz. Zákon o obecnom zriadení v § 18 ods. 2, hovorí s čím je výkon činnosti
hlavného kontrolóra nezlučiteľný.
Mgr. Miloslav Repaský
Nechodíte na komisie a nechodíte na MZ, ako sa vyjadril viceprimátor, ak nemôžem sa
ospravedlním.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Prečítal 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Miroslav Longauer
Na minulom MZ som nepovedal kto ako hlasoval tak ma nechytaj za slová lebo aj minulé MZ čo
bolo v júli som nevedel, že bude neverejné .
-

Prestávka

Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem tajné hlasovanie.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-8

MZ schvaľuje tajné hlasovanie vo veci zrušenia uznesenia č. MZ-8-13-B-8Zodpovedný:
Návrhová komisia
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
-

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ ruší uznesenie č. MZ-8-13-B-8 zo dňa 25.7.2013, ktorým bol JUDr. Jozefovi Tekelimu,
PhD., hlavnému kontrolórovi daný súhlas s výkonom inej podnikateľskej činnosti.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
- návrh neprešiel (za – 5, proti – 4, zdržal sa – 1)

Primátor:

Bod č.: 7
Petícia obyvateľov Podzámkovej ulice na odkúpenie domu na Podzámkovej ulici č. 43
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v Spišskom Podhradí
JUDr. Jozef Tekeli,PhD.
Na MsÚ bola doručená petícia obyvateľov Podzámkovej ulice, podporovatelia petície žiadajú
o pomoc mesta pri riešení domu na Podzámkovej ulici 43 aby mesto odkúpilo dom. Dôvodom je
obava , že tento dom kúpia neprispôsobiví občania. Petičný výbor – Mária Lisníková, p. Pavol
Sova. Petičnému výboru sa odošle odpoveď. Petícia spĺňa náležitosti.
Uznesenie č.: MZ-10-13-A-2

MZ berie na vedomie petíciu obyvateľov Podzámkovej ulice na odkúpenie domu na
Podzámkovej ulici č. 43 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 9
Ponuka nehnuteľnosti na odpredaj – rodinný dom Podzámková 43 – Anna Bartková
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste žiadosť od p. Bartkovej, ktorá je polovičnou vlastníčkou domu, pani Zemková z Malej
Idky má druhú polovicu. Hodnota nehnuteľnosti navrhnutá majiteľmi bola 20 tis. €, po včerajšom
kontakte s majiteľkami sú ochotní ísť na cenu 18 tis. €. Kto chce z poslancov ísť pozrieť na
nehnuteľnosť, p. Bartková je ochotná prísť otvoriť. Dajte mi vedieť. Jedná sa o cca 800 m2.
Vladimír Petrek
Je vypracovaný znalecký posudok?
MVDr. Michal Kapusta
Pýtal som sa ich včera, že ako prišli k sume 20 tis. €. Bol odhad pri dedičskom konaní.
Miroslav Longauer
Komunikujete, to znamená, žeby bola nejaká prijateľná cena? Podnikáme tam dva podnikateľské
subjekty, ak naši spoluobčania zakúpia tento dom, môžeme ich nasledovať aj my. Nie je to moja
priorita aby to mesto ihneď kúpilo, ale tam taký návrh aj od p. Lisníka, že mal by aj on záujem
o tento dom, formou takou aby to mesto kúpilo a v splátkach by to zaplatil mestu. Je to časť ulice
kde sú mladé rodiny a rekonštruujú si domy.
Uznesenie č.: MZ-10-13-A-3

MZ berie na vedomie ponuku p. Anny Bartkovej na odpredaj nehnuteľnosti rodinného
domu, Podzámková 43 v Spišskom Podhradí a odporúča vedeniu mesta jednať
s majiteľmi nehnuteľnosti o jej odpredaji.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 10
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – rodinný dom na Prešovskej ul. č. 5 – Mária
Antalová
MVDr. Michal Kapusta
Pani Antalová dala žiadosť na odkúpenie uvedeného domu, bola tam pozrieť viackrát. Kupovali
sme ho od p. Ondrejčákovej za 32 tis. € pred dvomi rokmi. Ak sa chcete tam ísť pozrieť, dá sa,
kľúče sú na MsÚ. Išli by do kúpy ale chcú vedieť či by nešlo mesto s cenou dole. Posledné
temperovanie vyšlo na 2 000 €, chodia tam v zime teraz chlapi kúriť do pecí, aby sme nekúrili
plynom ale drevom. Jeden čas sme tam mali aj návštevy , potom sme tam dali viac zámkov,
možno aj preto naskočilo 2 000,- € za prvú zimu. Strecha je eternit, zateká trochu, sú tam 4 izby,
vchod je z Prešovskej aj z Kúpeľnej ulice, je tam voda, elektrika, plyn. Je ten dom v ponuke
realitnej kancelárie už dlhší čas, ale nikto sa zatiaľ neozval.
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Vladimír Petrek
Koľko sú ochotní ponúknuť?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem.
Peter Hanigovský
Navrhujem dnes schváliť zámer a po 25.9. sa vyjadríme, pôjde to na finančnú komisiu.
Mgr. Miloslav Repaský
Aby sa tá kúpna cena zachovala čo najvyššie aby to nemalo následky v budúcnosti, aby sa to
nestalo pravidlom.
Mgr. Jozef Bača
2 roky tam zamákalo, treba tam ísť pozrieť a potom hovoriť o cene.
MVDr. Michal Kapusta
Pred chvíľou sme mali bod – petícia občanov. Tiež nám bude treba možno točiť finančné
prostriedky, stav financií je taký aký je.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-9
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti RD Prešovská 270/5 na parcele KN-C 610 a parcela
KN-C 610 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 597 m2 a to pre Máriu Antalovú, J.
Francisciho 27, Levoča .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – rodinný dom Prešovská 5 – Člověk v tísni
Slovensko, Palešovo nám. 34, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Dali žiadosť o prenájom.
Peter Hanigovský
Ak je schválený zámer tak navrhujem zamietnuť žiadosť OZ Člověk v tísni.
MVDr. Michal Kapusta
Člov. V tísni je partnerom pre LSxP – dnes som hovoril, že máme schválenú dotáciu na 193 tis.€.
Bude treba niečo hľadať alebo im pomôcť aby mali nejaký priestor, aby zostali partnermi
a neodstúpili, lebo nebudeme môcť realizovať projekt – kompostovisko, komunitné centrum
a regenerácia sídiel.
Uznesenie č.: MZ-10-13-F-1
MZ zamieta žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – rodinného domu Prešovská č. 5 v Spišskom
Podhradí pre OZ Člověk v tísni Slovensko, Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KN-C 367/1, 367/2 – Anna
Hockicková
MVDr. Michal Kapusta
Pani Hockicková dala žiadosť na odkúpenie pozemku na mestskom cintoríne pred domom
smútku. Je to za domom Štefánikova 3.
p. Hockicko
Jedná sa o parcelu, ktorú roky nikto nevyužíva. Skúsime od mesta odkúpiť parcelu a plus časť
kde máte uloženú sochu z námestia – je to spolu cca 300 m2. Prístup k tomu pozemku nie je zo
žiadnej strany.
Mgr. Jozef Bača
Keď sme predávali dom na Štefánikovej č. 3 pre p. Lesička aj on to chcel odkúpiť ale mesto
nesúhlasilo.
Miroslav Longauer
Ja nebudem hlasovať, mohli by sme sa ísť tam najprv pozrieť.
Mgr. Jozef Bača
Dohodnime sa na dátume a pôjdeme pozrieť do jedného domu, druhého aj na cintorín.
Peter Hanigovský
V pondelok o piatej.
Uznesenie č.: MZ-10-13-A-4
MZ berie na vedomie žiadosť Anny Hockickovej, Bielidla 8, Spišské Podhradie o odkúpenie
nehnuteľnosti – pozemku - parcela KN-C 367/1, 267/2 v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 13
Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2013
- bol zrušený hlasovaním
Bod č.: 14
Pridelenie bytu – Starý jarok 45
Peter Hanigovský
Pridelenie bytu v bytovom dome Starý jarok 45 v podkroví pre p. Katreniakova, Kokava nad
Rimavicou. Po preskúmaní náležitostí čo sa týka príjmov, bytová komisia navrhuje schváliť
pridelenie bytu č. 7.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 7 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pani Annu
Katreniakovú, trvale bytom Červenej armády 2, Kokava nad Rimavicou na dobu určitú od
16.9.2013 do 31.12.2013 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Bod č.: 15
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly nájomných zmlúv
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol správu z kontroly nájomných zmlúv v rozpočtových aj príspevkových organizáciách.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Nájomné zmluvy napr. s cirkvou, nevieme o čo ide, treba si ich pripomenúť.
Mgr. Jozef Bača
Tie vnútorné kontroly sú tu na to aby sa nedostatky , ktoré sa objavia odstraňovali a hlavne aby sa
v budúcnosti neopakovali. Ak má niekto podozrenia, urobme si vlastnú kontrolu a nebežme kdesi
do Bratislavy alebo na iné úrady.
Uznesenie č.: MZ-10-13-A-5
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly nájomných zmlúv.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16
Zriadenie účtu pre združovanie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie
Mgr. Miloslav Repaský
Všetci vieme ako nás trápi kanalizácia, stojíme pred výzvou, ja tiež verím, že budeme úspešní, ale
pre túto vec treba niečo urobiť. Mojím návrhom je zriadiť účet na združovanie finančných
prostriedkov. Ak budeme úspešní v grante bude to dobre, ak nie, tak nám treba niečo urobiť.
Predali sme dom na Komenského ulici č. 3, na Štefánikovej ul. č. 23 – bol by som rád keby aj
tieto finančné prostriedky, s ktorými sa nepočítalo, boli uložené na tento účet.
Predložil dva návrhy na uznesenie.
Mgr. Jozef Bača
Nemám nič proti tomu aby sme urobili nejaký zvláštny účet. Neviem prečo takýto návrh neprišiel
pred zasadnutím dnešného MZ, mohli sme o návrhu vedieť. Mám tu zápisnice z komisií a z nich
viete o čom na komisii rokovali a aký návrh na MZ pripravili, ale toto je zase niečo nové o čom
pred MZ nikto nevedel.
Mgr. Miloslav Repaský
K predaju domu došlo vo februári a od februára nebola žiadna úprava rozpočtu. Preto som to
dnes považoval za najvyšší termín. Nedostal som pozvánku na finančnú komisiu celé leto. Tento
bod predkladám teraz, pred úpravou rozpočtu. Predalo sa vo februári a nie je o tom zmienka v
rozpočte, úprava rozpočtu mala byť už dávno.
MVDr. Michal Kapusta
Nedostal si pozvánku na MZ či komisiu?
Mgr. Miloslav Repaský
Na komisiu.
Mgr. Jozef Bača
Povedal si, že treba už konečne niečo robiť. Už niekoľko rokov sa tu niečo robí a nie len ohľadne
kanalizácie.
Mgr. Miloslav Repaský
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Ano, 19. Fakt treba s niečím začať. Nehovorím o uznesení zo stočného, tiež je platné, a tiež jeho
naplnenie je otázne.
MVDr. Michal Kapusta
Zriadenie špeciálneho účtu na ČOV a kanalizáciu, proti tomu nemám nič, taký účet je zriadený
ale je viazaný na grant – napr. na Obnov si svoj dom, na MAS , na skládku, na kompostovisko, na
ČOV atď. Predali sme dom za 42 tis. €, kúpili sme za 6,5 tis.€ a predali za 6,5 tis.€ Dočerpali sme
úver 42 tis. €. Dom na Štefánikovej – odniekiaľ sme tie peniaze museli zobrať aby sme ho kúpili
a potom sme ich tam vrátili. Ideme kolaudovať bytový dom na Starom jarku č. 47 kde spoluúčasť
bola 168 tis. €, spoluúčasť mesta sme dali a nebrali sme úver. Aj zo 42 tis. € čo sme dostali za
dom išli aj do spoluúčasti na bytový dom na Starom jarku č. 47.
Mgr. Miloslav Repaský
Odkiaľ sme zobrali 6 500,- €?
Mgr. Jozef Bača
Z účtu.
Mgr. Miloslav Repaský
42 tis. € nebolo zakomponované v rozpočte.
Peter Hanigovský
42 tis. € nebolo v príjmoch mesta. Myslím si, žeby mali slúžiť na investičnú činnosť lebo keď ich
použijeme na všetko ostatné tak dôjdeme k tomu, že budeme prejedať peniaze. Starý jarok spoluúčasť sme mali rozpočtovanú v rozpočte.
MVDr. Michal Kapusta
Všetky veci čo robíme, robíme bez toho aby sme šli do úveru. Za 7 rokov sme len dočerpali
superlinku tých 42 tis. €. V rozpočte sú napísané ale fyzicky nie sú.
Mgr. Michal Repaský
Nech sú peniaze použiteľné, ja nehovorím, že tam majú 19 rokov ležať.
Mgr. Jozef Bača
Nech sa to prerokuje na finančnej komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Informácia z Ministerstva financií - je predpoklad , že príde nám do mesta v roku 2013 o 42 tis. €
menej.
Peter Hanigovský
Už je vyššia sekera od štátu ako 42 tis. €.
MVDr. Michal Kapusta
Preposlal som vám tabuľku – hospodárenie miest – celkové skóre nášho mesta je 1,2 – dobré
finančné zdravie.
Vladimír Petrek
Ale pozrime sa aké máme cesty na druhej strane.
Peter Hanigovský
Ak uspejeme v kanáloch, tak budeme mať aj nové cesty. Vidím malé percento na to, aby sme
uspeli. Chcel by som byť optimista, ale tak je nastavená výzva, že neuspejeme.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-11

MZ schvaľuje zriadenie účtu pre združovanie finančných prostriedkov na výstavbu
kanalizácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:
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Uznesenie č.: MZ-10-13-B-12

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z predaja nehnuteľnosti na Komenského
ulici č. 3 a z nehnuteľnosti na Štefánikovej ulici č. 23 na účet výstavby kanalizácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:
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Vladimír Petrek
Je platné uznesenie, že príjem zo stočného bude na účte na výstavbu kanalizácie. Zhruba by sme
to mali naplniť na 100 tis. €. Zhruba.
Bod č.: 17

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Uznesenia,
ktoré sú dané riaditeľmi škôl sú precízne pripravené a je nutné sa k nim vyjadriť, nakoľko niektoré
veci už prebiehajú. Nejde tu o duplicitu finančnej komisie. Navrhujem, aby sa uznesenia prijali, sú
to presuny jednotlivých škôl a školských zariadení, ktoré neohrozujú rozpočet mesta.
Peter Hanigovský
Prešiel som si precízne urobené uznesenia školskej komisie. Sú tam veci ohľadom 5% navýšení
ohľadom poukazov. Tieto veci sa nedotýkajú rozpočtu ale rozpočet sa bude týkať čerpania
rezervy a toto by malo ísť cez finančnú komisiu. Mesto nedostalo skoro 1/12 príjmov štátu
z podielových daní a toto sa bude týkať škôl a školských zariadení. Pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2012 som sa pýtal ekonómky odkiaľ sa zoberú prostriedky – bolo mi povedané, že budú
rozpočtované vtedy keď prídu peniaze z projektov. Každý rok čo sa na ZŠ Školská 3 zvýšilo,
prešlo cez rezervný fond a uznesením sa to dávalo na školy čo tvorili rezervu ale minulý rok sme
také niečo nemali. Súhlasím s percentami a poukazmi a ostatné veci by som nechal po komisii.
Hovoril si o veciach, ktoré už prebiehajú a chcete naštartovať činnosť – záujmovú činnosť – ja
som mal v zápise kapitolu 700.
Mgr. Peter Vandraško
Nechcem aby to vyznelo, že hájim Školskú 3 lebo tam učím.
Mgr. Miloslav Repaský
Aby si nehájil.
Mgr. Peter Vandraško
To si vyprosím.
Ing. Ján Jurečko
Podal informáciu ohľadne rezervy. Školská 3 si nárokuje na to čo ostatní už dostali.
Zmenou legislatívy školský klub nemôže poskytovať činnosť. K 15 treba vykazovať štatistiky, je
najvyšší čas aby sme sa niekam pohli. Za tých x rokov sme vždy boli ústretoví a v rámci škôl
a školských zariadení sme prejavili dobrú vôľu a finančné prostriedky, ktoré sme mohli použiť pre
seba sme požičali a pomohli ostatným prežiť.
Peter Hanigovský
Nemyslím si, že by niekto pochyboval o tom, že by prostriedky z rezervy nemali ísť vám, ak
dostali tí čo boli menej disciplinovaní. Ja len hovorím, že z akej kapitoly to pôjde a z akých
peňazí. Minule som to vravel na finančnej komisii , si váhal a mohol si byť razantnejší.
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Ing. Ján Jurečko
Prišla pozvánka v čase keď sú prázdniny do školy a dozvedel som sa telefonicky od primátora ,
že komisia nie je uznášania schopná, tak som sem prišiel narýchlo a oboznamoval som sa na
komisii s materiálmi. To je na vyjadrenie prečo som reagoval takto. Nemal som preštudované
podklady na zasadnutie finančnej komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre cudzie CVČ, ktoré navštevujú deti. Či
stanovíme nejaký poplatok, pre deti zo Sp. Podhradia, ktoré navštevujú iné CVČ a či nášmu
zariadeniu poskytujú obce poplatok.
Ing. Ľuboslav Longauer
Naše centrum poslalo všetkým okolitých obciam list, telefonicky sme s nimi hovorili, listy sme
posielali riaditeľom škôl na obciach, že majú možnosť dostať dotáciu pre deti, ktoré navštevujú
naše CVČ. Jediný starosta z Jablonova sa ozval, ostatní mi povedali osobne – nedáme. Využijú
ich inak, napríklad, že urobia výlet do Vysokých Tatier – ako povedala jedna pani riaditeľka. Ja
budem vždy proti aby sa cudzím CVČ zasielali peniaze. Nám nikto nedal nič. Ja budem proti aby
peniaze odtiaľ odišli. Som sklamaný, starosta z Bugľoviec poslal za dvoch chlapcov 30,- €.
PaedDr. Martin Sereday
Táto situácia je taká aká je. Legislatíva bola prijatá nepripravená. V našom centre sme mali
registrovaných 7 tis. detí v cca 50 obciach, jedna jediná obec dala dotáciu, ostalo nám v tom CVČ
400 detí.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako ste navýšili vlastné príjmy?.
Ing. Ľuboslav Longauer
Telocvičňa – posilňovňa. Nájom nie je vysoký na tú hodinu.
Mgr. Miloslav Repaský
Som rád, že je využitá a prejavujú o ňu záujem.
Mgr. Peter Vandraško
Stále sa dajú veci zmeniť, ale treba uznesenia prijať. Už sú rozbehnuté veci.
Peter Hanigovský
Dajú sa veci zmeniť, schvaľovanie rozpočtu na rok 2013. Bolo nám povedané, že sa budú
schvaľovať zmeny rozpočtu v januári a nedostali sme sa k zmene rozpočtu doteraz. Som za to
aby ste svoje peniaze dostali ale nech to ide najprv cez finančnú komisiu.
Mgr. Peter Vandraško
Nikto nevedel, že finančná komisia nebude, to dobre vieš. Zápisnice z komisií sa robia aj
s návrhmi na uznesenia, nikto z nás nemôže za to, že nebola finančná komisia. Ty si ju zrušil. Ale
tieto uznesenia už boli vonku. Riaditelia nestačili tieto veci pripraviť, ja som na nich tlačil, aby to
stihli, stihli to, sú to reálne čísla. Toto všetko by si ty predložil cez finančnú komisiu.
Peter Hanigovský
Vy ste mali komisiu 3.9. a naša komisia bola vtesnaná do krátkeho času, nehnevajte sa. Do
komisie by som to nebol dostal. Ekonómka posielala podklady 2.9., vy ste zasadli 3.9. a komisia
by bola zasadala 4.9.
Mgr. Peter Vandraško
Osobne som ti povedal príď na komisiu, prerokujeme, povedal si, že keď budeš mať čas. Treba
niečo naštartovať, v pondelok je 16 a sú tu administratívne veci, ktoré tlačia.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď som predkladal návrh a školám som chcel trošku ubrať, stý, že keď bude zle, tento balíček by
pomohol. Neprešlo to. Nakoniec všetky školy dostali 100%- tnú výšku. Čo s tým, keď neprídu
peniaze, kde nájdeme 1/12?
Mgr. Peter Vandraško
Riaditelia škôl sa vyjadrili, že s tým nebudú mať problém.
Ing. Ján Jurečko
Nie celkom je tak , že školy neprodukujú nijakú rezervu. Je to nový koeficient 1,5 , prax nelimituje
použitie týchto zdrojov ak by nastal problém.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečo nerozpustíte rezervu? Keď štyria zobrali , tak prečo piaty nie?
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Ing. Ján Jurečko
Je tu balík peňazí ponížený o 1/12, je dosť silný aby bolo z čoho preklenúť nedostatok
z podielových daní.
Mgr. Miloslav Repaský
Balíček na údržbu bol aký?
Ing. Jáín Jurečko
68 tis. €.
Mgr. Miloslav Repaský
Pri schvaľovaní rozpočtu ste hovorili, že 100% vyjdeme a už vtedy ste vedeli, že máte slušný
balíček. MZ sa tu trápi, že nemáme za čo urobiť chodník napr. na Prešovskú ulicu.
Ing. Ján Jurečko
Zle je to tu interpretované. Vysvetlil použitie vzdelávacích preukazov.
Peter Hanigovský
Pri naplňovaní rozpočtu – tú rezervu chcete urobiť podobným spôsobom aby sa zase požičalo na
údržbu a keď prídu peniaze tak, že sa to tam vráti?
Ing. Ján Jurečko
My sme balík nenačínali.
Peter Hanigovský
Skade chceš zobrať fyzicky peniaze?
Ing. Ján Jurečko
Je to rozpočtované.
Peter Hanigovský
Nie je to rozpočtované, pýtal som sa ekonómky.
Nové peniaze sú isté ale nie je isté vykrytie starej rezervy.
Ing. Ján Jurečko
Toto je kozmetická úprava. Staré peniaze by mali byť v šuflíku mesta.
Peter Hanigovský
Nie sú.
Ing. Ján Jurečko
Školská 3 mala nehnutú rezervu. MŠ nebola ani medzi školami prerokovaná, 5 tis. sa im schválilo
bez problémov a je tu škola, ktorá nečerpala nič a teraz má mať s tým problém?
Peter Hanigovský
Koľkokrát som ti hovoril, aby si minul peniaze lebo ti ich prejedia.
Ing. Ján Jurečko
Teraz to chceme a je tu problém. Tí , ktorí boli féroví a solidárni, budú potrestaní.
Peter Hanigovský
Vy tie peniaze dostanete. Rezerva z roku 2012 sa nachádza v rozpočte mesta ale nie je oficiálne
v rozpočte. Príjmová časť mesta nebola naplnená tak aby tá rezerva bola krytá. Toto by malo ísť
cez komisiu aby sme vedeli v akom stave vlastne máme rozpočet.
Ing. Ján Jurečko
Školská 3 si čerpanie k 30.6. pripravila. Ja potrebujem zajtra ako menežér prijať rozhodnutie. Čo
mám povedať deťom? Že nebudú peniaze, že to MZ neschválilo? Nebude vám to vadiť? Sú tu
členovia kultúrnej komisie, bojujete za kultúru a toto vám nebude vadiť?
Peter Hanigovský
Zase sú poslanci v štádiu, že 15.-16. potrebujeme poriešiť veci – hlasujte dnes.
Ing. Ján Jurečko
Dopytujeme sa na toto, čo ostatní dostali. Chceme rezervu za rok 2012, nehovorím
o predchádzajúcich rokoch.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na ukončenie diskusie.
Mgr. Miloslav Repaský
Pri rozpočte pán primátor žiadal, aby na opravy budov zostali peniaze v meste.
Mgr. Jozef Bača
Sú tam.
Mgr. Miloslav Repaský
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Načo mali byť tie peniaze použité?
Mgr. Jozef Bača
Tak ako boli predtým keď bola rezerva, aby boli ako rezerva.
Mgr. Miloslav Repaský
Potom sa cítim pri zostavovaní rozpočtu podvedený.
Peter Hanigovský
Ani ekonómka sama nevedela, kde sú peniaze z rezervy z roku 2012.
MVDr. Michal Kapusta
Ekonómka nevedela dať do rozpočtu rezervu z roku 2012 do roku 2013. Lebo nebol záverečný
účet. Lebo z finančnej komisie vzišlo – úprava rozpočtu 68 tis. je jeden balík a rezerva za rok
2012 je iný balík.
Mgr. Miloslav Repaský
V decembri sme schválili rozpočet s tým, že bude urobená úprava hneď a hneď sme sa k tomu
vrátili až 12.9.
MVDr. Michal Kapusta
Hovoríš to možno už tretíkrát. Vitka to je pre vedenie mesta alebo pre predsedu komisie?
Predseda riadi veci ohľadom úpravy rozpočtu.
Štefan Faltin
Kto zastupuje dlhodobo chorú ekonómku mesta?
Mgr. Jozef Bača
Zatiaľ tie veci rieši zástupca.
Peter Hanigovský
Keď sme sa pýtali minule pri rozpočte na niektoré veci nikto nám nevedel povedať prečo to je tak
alebo nie. Z finančného oddelenia neprišiel nikto, Michal má veci jak zástupca primátora,
prednosta a z časti rieši aj primátorské veci, toto sa nedá zvládnuť. Niekto z finančného
oddelenia mal byť poverený aby zastupoval ekonómku a nemali by sme čakať. Zmenu rozpočtu
predkladá primátor, ja som iba poslanec.
V júni sme dostali čerpanie rozpočtu a nie úpravu rozpočtu, tak ako sme chceli.
MVDr. Michal Kapusta
Nikto nepredpokladal, že ekonómka bude tak dlho maródovať. Na ekonomickom oddelení sú tri
alebo 2,8 a nie je jednoduché aby niekto prišiel zastupovať ekonómku keď nerobili rozpočet. Ing.
Čarná robila rozpočet a záverečný účet. Tie ženy majú čo robiť. Na základe čoho by prišli na
komisiu. Beriem to, že je september a nemáme urobené prehodnotenie rozpočtu.
Miroslav Longauer
Ja som nedostal podklady.
Mgr.Jozef Bača
Nech každý podľa svojho vedomia a svedomia hlasuje. Každý dostal podklady len sa treba na
zasadnutie MZ pripraviť.
MVDr. Michal Kapusta
Kto nedostal zápisnicu zo školskej komisie?
Miroslav Longauer
Ja neviem či som nedostal alebo prehliadol.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte raz sa pýtam, v sobotu som posielal podklady na MZ a ešte som vám poslal aj SMS správu
o tom, že máte zaslaný mail. Je rozdiel - nedostal som alebo som prehliadol !!!!
Mgr. Miloslav Repaský
Ako to môže byť nevyčíslená vec? Nie sme schopní vyčísliť rok 2012 a nie rok 2008-2011.
Uznesenie č.: MZ-10-13-C-

MZ ukladá vyčísliť zostatok školskej rezervy pre ZŠ, Školská 3 za obdobie 2008-2011
tvorenej školou a školskými zariadeniami a následne schváliť jej použitie na kap 700 pre
ZŠ, Školská 3.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:

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

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZUŠ vo výške 1 366,- € (1 525,- € - 329,- €). Pôvodný
rozpočet ZUŠ vo výške 154 804,- €, upravený rozpočet vo výške 156 170,- € (610620=127 329,- € a 630 = 28 841,- €).
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu MŠ vo výške 7 351,- € (5 750,- € + 1 602,- € - 1,- €).
Pôvodný rozpočet MŠ vo výške 221 286,- €, upravený rozpočet vo výške 228 637,- €
(610-620=162 002,- € a 630 = 61 635,- €).
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠJ pri MŠ vo výške 217,- €. Pôvodný rozpočet ŠJ vo
výške 35 216,- € a upravený rozpočet vo výške 35 433,- € (610-620=24 244,- €
a 630=11 189,- €).
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský

Primátor:

+
0

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin

0
+
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

0
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu CVČ na rok 2013 vo výške 1 987,- € (1 400,- €+822,-€235,- €). Pôvodný rozpočet CVČ vo výške 77 620,- €, upravený vo výške 79 607,- € (610620=70 413,- € a 630= 9 194,- €).
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9 na rok 2013 vo výške 2 695,- €.
Pôvodný rozpočet ZŠ vo výške 388 677,- €, upravený rozpočet vo výške 391 372,- €
(610-620=309 406,- € a 630=81 912,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠKD, Palešovo nám. 9 vo výške 183,- € (238,- €-46,- €).
Pôvodný rozpočet ŠKD vo výške 29 986,- €, upravený rozpočet vo výške 30 169,- €
(610-620=25 446,- € a 630=4 723,- €.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Školská 3 vo výške 5 400,- € (2 500,- €+2 900,- €).
Pôvodný rozpočet 640 917,- €, upravený rozpočet vo výške 646 317,- € (610620=494 984,- €, 630=118 033,- € a 700=32 300,- €)Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠKD Školská 3 vo výške 458,- € ( 2 420, €+538,- €2 500,- €). Pôvodný rozpočet 58 620,- €, upravený rozpočet vo výške 59 078,- € (610620=52368,-€, 630 = 4 290,- € a 700 = 2 420,- €.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠJ, Školská 3 vo výške 4 760,- € (2 300,-€ + 2 000,- € +
460,- €). Pôvodný rozpočet 70 914,- €, upravený rozpočet 75 674,- € (610-620=53 339,-€
a 630=22 335,- €).
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu CVČ na rok 2013 o sumu 4 000,- € z prostriedkov
určených na údržbu budov – školskej rezervy na rok 2013. Pôvodný rozpočet CVČ
79 607,- €, upravený rozpočet 83 607,- €.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-13-F-2

MZ zamieta žiadosť mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí v CVČ Košice z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie vo vlastnom CVČ
(vo vlastných školských zariadeniach).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Na tomto MZ odzneli slová ako porušovanie zákonov, neviem či si uvedomujete, že do rozporu
so zákonom sa dostávate aj čo sa týka škôl a školských zariadení, školy čerpali a nemali ich
upravené v rozpočte, ministerstvo ich poslalo a neodsúhlasili ste ani úpravu rozpočtu v tomto
bode. Ste si toho vedomí?
Mgr. Miloslav Repaský
Tých 5%, ja som za.
Ing. Ján Jurečko
Vrátime peniaze zo vzdelávacích poukazov štátu späť?
MVDr. Michal Kapusta
Na začiatku týchto hlasovaní som sa pýtal či máte zápisnicu zo školskej komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Nech sa schváli 5% , s ostatnými nesúhlasím. Pred chvíľou si hovoril, že si na finančnej komisii
nemohol reagovať lebo si nebol pripravený, to je teraz to isté.
Ing. Ján Jurečko
To je odkaz pre deti, nerobte krúžky?
Mgr. Miloslav Repaský
Aký bol dôvod mimoriadneho MZ, toho predchádzajúceho? Toto je dôvod na mimoriadne MZ.
Prijatie uznesení na návrh Mgr. Repaského – úprava rozpočtu škôl a školských zariadení
o účelovú dotáciu 5% - navýšenie platov (rozpísané podľa jednotlivých škôl).
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Uznesenie č.: MZ-10-13-B-13

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení o účelovú dotáciu 5% navýšenie platov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Predniesol uznesenia zo zasadnutia kultúrnej komisie.
Uznesenie – plenér – príchod Cyrila a Metoda na Oravu – 1 000,- €.
Peter Hanigovský
Z ktorej kapitoly?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem.
Peter Hanigovský
Navrhujem počkať s tým uznesením do zasadnutia finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-10-13-A-6

MZ berie na vedomie návrh uznesenia Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky
a pamätihodnosti mesta na vyčlenenie prostriedkov na vyhotovenie katalógu
z Medzinárodného maliarskeho plenéra Ad honorem Konstantin a Metod vo výške 1 000,€.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:

Primátor:

MVDr. Michal Kapusta
Komisia odporúča zrušiť uznesenie č. MZ-14-3-B-11 zo dňa 14.8.2003 o zriadení redakčnej
rady. Na komisii sa hlasovalo za zrušenie redakčnej rady. Tí čo boli členovia redakčnej rady boli
oslovení riaditeľkou MsKS či chcú pokračovať v práci, niektorí áno, niektorí nie – komisia navrhuje
zrušiť redakčnú radu a nasledne schváliť novú redakčnú radu pre občasník Podhradčan v počte
členov 5 a na 4 roky. Kto nemá trvalý pobyt v meste toho už riaditeľka neoslovila.
Peter Hanigovský
Posledné obdobie rada nefungovala – riaditeľka dávala dokopy veci do Podhradčana, každý
garantoval čo napísal, nezasadala posledné obdobie.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-

MZ schvaľuje zrušiť uznesenie č. MZ-14-3-B-11 zo dňa 14.8.2003 o zriadení redakčnej
rady občasníka Podhradčan z dôvodu jej dlhodobej nefunkčnosti.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

Primátor:

-

PaedDr. Martin Sereday

+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer

+
0
+
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

0

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh uznesenia neprešiel
MVDr. Michal Kapusta
Komisia odporúča žiadať PPF o bezodplatný prevod žid. cintorína do nášho vlastníctva.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-14

MZ ukladá požiadať Slovenský pozemkový fond o bezodplatný prevod vlastníctva južnej
časti Židovského cintorína KN-E 1142 na LV 2267 (SPF) Mp č. 1210 do svojho
vlastníctva.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Zasadala komisia územného plánu. IBV – podali sme žiadosť na SPP o technické parametre, čo
sa bude dať alebo nie. Pani Hockicková – komisia odporúča porozmýšľať o urnovej stene. Tá
parcela je na to jak vyšitá. To je na informáciu, toto odporúča komisia. St. jarok 47 – nie sú
v oprávnených nákladoch kuchynské linky, v piatok na budúci týždeň bude preberacie konanie,
máme jednanie so stolárom. V každom byte čo sme doteraz mali boli kuchynské linky.
Peter Hanigovský
V každom neboli linky, neboli na Mariánskom nám. 18, a boli z toho problémy, tamto boli holobyty,
tieto nie.
MVDr. Michal Kapusta
Oslovili sme stolára, 14 liniek by vychádzalo na 14-15 tis. € s daňou. Treba porozmýšľať či áno
alebo nie.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď áno, tak odkiaľ peniaze?
PaedDr. Martin Sereday
Sú tie linky projektované? Ľudia si prispôsobia linky podľa svojho.
Peter Hanigovský
Byt I. kategórie musí mať kuchynskú linku.
MVDr. Michal Kapusta
Preberacie konanie a kolaudácia určite potrvá nejaký čas.
PaedDr. Martin Sereday
Som za to – že keď to má byť podmienka preberania, aby sa tie linky nedali robiť ale kúpili vyjdú
lacnejšie, sólo výroba vyjde drahšie.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak máme vážneho záujemcu o byt, určiť 500 € príspevok na linku a nech si vyberie.
Mgr. Jozef Bača
Som toho názoru, dať tam nejaké linky, nie veľké, ale my musíme odovzdať byty s kuchynskými
linkami.
Mgr. Miloslav Repaský
V úvodzovkách sa môžu byť obsadzovať od zajtra?
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MVDr. Michal Kapusta
Kým sa odstránia nedorobky bude október. Koncom októbra môžeme kolaudovať.
Miroslav Longauer
Tie byty sú taký štandard ako na Palešovom nám. 25?
Peter Hanigovský
Na Palešovom nám. 25 boli linky. Po skúsenostiach s el. vykurovaním bude záujem o byty
s plynovým kúrením.
PaedDr. Martin Sereday
Kuchynská linka v internetovom obchode „Heureka“ stojí 199 €.
Mgr. Miloslav Repaský
Má význam to, že sa presťahujú do iného bytu a ten predchádzajúci zostane na temperáciu?
MVDr. Michal Kapusta
Je problém s dochádzkou detí z Rybníčka do škôl, prebehlo VO na vypracovanie PD na chodník.
Chodník by bol veľmi jednoduchý, dali by sme tam frézovaný asfalt čo máme, po ľavej strane od
kameňolomu.
Peter Hanigovský
Pozemky sú čie?
MVDr. Michal Kapusta
Sú naše. Po ľavej strane smerom na Spišské Vlachy, vedľa cesty.
Štefan Faltin
Ja sa chcem vrátiť ku školskej komisii, či je vôľa poslancov schváliť uznesenie. Prečítal návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-13-B-15

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ Školská 3 a ŠKD Školská 3 nasledovne: - poníženie
rozpočtu na ŠKD o sumu 2 500,- € položka vzdelávacie poukazy (kapitola 610-620
poníženie o 800,- €, kapitola 630 poníženie o 1 700,- €) a ich presun – navýšenie
rozpočtu na ZŠ Školská 3, kapitola 610-620 – financovanie záujmového vzdelávacia.
Zodpovedný:
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Vymedzenie kompetencií komisií
Peter Hanigovský
Som za to aby sa do najbližšieho MZ pripravila úprava rokovacieho poriadku, kde budú upravené
kompetencie komisií. Školská komisia navrhla školské uznesenia, stavebná komisia odporučila
predaj domu, som za to aby sa urobilo vymedzenie, aby si navzájom nešli do vecí, aby tri komisie
nerobili to isté. Prečítal návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Vandraško
Na začiatku som povedal, že nie je to preberanie funkcií, že nesuplujeme žiadnu komisiu, to som
jasne povedal. Riaditelia škôl a školských zariadení tvoria taký balík peňazí v mestskom
rozpočte, že sa majú právo vyjadriť, keďže situácia bola taká aká je, lebo poslanci zahlasovali za
uznesenie, tak asi to nebola zlá voľba. V júli sa odsúhlasili škôlke peniaze bez toho aby sa k tomu
školská komisia vyjadrila, tiež to bolo bez školskej komisie, ja som z toho vedu nerobil, ani žiadny
riaditeľ ani nikto. Nič iné k tomu nemôžem povedať.
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MVDr. Michal Kapusta
Nie je uznesenie žiadne, že bude posledná zasadať finančná komisia, len dohovor, komisie sú
rovnoprávne, nie je nadradená a podradená. Taká bola dohoda, že majetkové veci pôjdu cez dve
komisie. Možno ti vadí, že dnes komisia stavebná odporúča odpredať dom. Ja som nevedel, že si
ty zrušil sedenie komisie alebo nie. Ale dom, ktorý je 2 roky prázdny, by bolo dobre aby sa predal.
Tiež nemám záujem, aby som sa ti miešal do vecí. Ak chceme otvárať rokovací poriadok tak aj
iné veci.
Mgr. Jozef Bača
Nerozumiem tomu prečo by sa iné komisie nemohli vyjadrovať k rozpočtu ale iba finančná.
Peter Hanigovský
Beriem tento návrh späť a uvidím ako to bude do budúcna.
Bod č.: 19

Rôzne
Peter Hanigovský
Mám tu podnet od p. Ladislava Petreka – je nasmerovaný pre komisiu pre Komisiu na ochranu
verejného poriadku a športovú. Bolo by dobre aby sa vypracoval na ihrisko prevádzkový
poriadok- Pán Petrek navrhuje:
- skrátenie prevádzkovej doby – 8.00 – 11.00, 14.00-19.00 hod.
- uzatváranie oboch ihrísk o 19.00 hod.
- na ihrisku aby bola len jedna lopta (nie ako teraz súčasne hrajú aj s piatimi loptami)
- vek detí na jednom či druhom ihrisku (multifunkčnom a detskom)
Štefan Faltin
Patrí mestu most pri NS? Zábradlie je povypadávané.
MVDr. Michal Kapusta
Išiel list na VÚC.
Štefan Faltin
Vytvára sa skládka za záhradami okolo potoka na Starom jarku. Videl som to, akurát tam kosili
chlapi z VPP a zrejmé je to asi z domu kde býval zať p. Fremala. On tú skládku tam vytvára za
svojou záhradou.
Vladimír Petrek
Robia sa vysprávky ciest, asfaltuje sa Podhradie z časti, opravujú sa výtlky, počíta sa aj s ulicou
St. jarok?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal zoznam ulíc kde sa budú robiť vysprávky.
Mgr. Jozef Bača
Dostali sme asi 7 000 € na výtlky. Prešla to p. Vlkolinská, aj my, kde je to potrebné, tam sa robí.
Vladimír Petrek
Hlavne rozkopávky po plyne by bolo dobre opraviť.
MVDr. Michal Kapusta
Na 670 m2 je urobená súťaž na opravu výtlkov. Konateľom firmy je p. Repaský. Prekopávky sa
urobia. Vyhral súťaž len jeho dynamickosť nie je taká dynamická.
Vladimír Petrek
Frézovaný asfalt sa urobil na ul. Starý jarok od p. Poradu len po veterinu a ide hlavne
o prekopávky od p. Bokšanskej.
Mgr. Jozef Bača
Dostali sme 7 000 € bude to stáť podstatne viac, máme robiť viacej alebo len do výšky dotácie.
Peter Hanigovský
Máme v rozpočte rozpočtované na cesty, toto bola dotácia navyše.
Miroslav Longauer
Podľa čoho išlo poradie ulíc?
MVDr. Michal Kapusta
Ja nehovorím poradie ale prečítal som ulice , ktoré sa budú robiť.
Miroslav Longauer
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Odovzdal som darovaciu zmluvu ako som sľúbil a chcem sa opýtať p. zástupcu potreboval som
k rukám zásady odmeňovania poslancov, nechcela mi ich p. sekretárka prekopírovať, vraj na tvoj
príkaz.
MVDr. Michal Kapusta
Si jeden z poslancov, ktorý sa nechcel zaškoliť k ochrane osobných údajov, aby som neurobil
nejakú chybu. Poskytnuté si to mal, mohol si si to odpísať.
Miroslav Longauer
Tieto zásady odmeňovania majú obce a mestá na internete. Akože som sa dočítal, že máš plat
85% platu primátora. K tomu by sa mal vyjadriť p. primátor. A pán primátor povedal, že to Michal.
Mgr. Jozef Bača
Minule si mi povedal, že od septembra idete bojovať. Prestaňte bojovať, kto chce bojovať nech
ide do Sýrie, Egypta, Afganistanu... a tu na rokovaniach MZ riešme problémy mesta a jeho
obyvateľov.
Pán poslanec Longauer odišiel z rokovania MZ.
Štefan Horbaľ
Štefánikova ulica – príklop, ako chodia autá cez nech tak búcha.
MVDr. Michal Kapusta
Tam sa to riešilo už 5x. Nemyslite si, že nevieme o niektorých veciach, že čakáme kedy nám to
poviete alebo nie. Tú cestu robila VUC, dali sme to vytesniť a o týždeň to kamióny vybúchali
znova.
Štefan Horbaľ
Prečo je pošta zatvorená v sobotu?
MVDr. Michal Kapusta
Nemáme vedomosť o tom prečo.
Mgr. Miloslav Repaský
Škoda, že informácia o oprave ciest nebola spomenutá medzi poslancami, dôvod mimoriadneho
MZ v auguste. Ako sú na tom projekty pre ZUŠ? Priestory pre vystupujúcich v kinosále a dátum
kedy vyjde Podhradčan, kedy je uzávierka?
Mgr. Jozef Bača
V Podhradčanovi na zadnej strane je napísané kedy je uzávierka ďalšieho čísla.
MVDr. Michal Kapusta
PD na ZUŠ- zámer – jedna firma dala ponuku 17 500,- € a druhá na 25 000,- €. PD sa nerobí,
uznesenie bolo zistiť cenové relácie.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcel som vedieť čo to obsahuje tá ponuka, toto si hovoril už minule.
MVDr. Michal Kapusta
Cirkev rieši nové nájmy, nájomné ide vyššie, nevieme koľko bude nájom za kino.
Mgr. Miloslav Repaský
Je tu problém s prezliekaním sa vystupujúcich.
MVDr. Michal Kapusta
Pridelenie bytu p. Kotlár a Eurokameň – prenájom, tieto dve veci boli dôvodom na zvolanie MZ
v auguste.
Ing. Ján Jurečko
V súlade so zákonom riaditeľ školy má povinnosti k rade školy, aj k zriaďovateľovi – vzhľadom na
pokles žiakov sme opustili priestory na Prešovskej ul. č. 20. Tým chcem povedať, že budova nie
je voľná, máme v zahraničí 60 žiakov, to len na informáciu, aby nešli po meste fámy. Uvoľniť ju
natrvalo nie je možné. Lebo už sa po meste šíria fámy, že sa táto budova ide predávať atď. Je to
pre informáciu.
Mgr. Miloslav Repaský
Mohli by ste informovať poslancov o výberovom konaní do CVČ a o výsledkoch? Nebola žiadne
informácia podaná poslancom o výberovom konaní do CVČ.
Mgr. Jozef Bača
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My sme neoslovovali jednotlivcov, bolo to zverejnené na internetovej stránke mesta, aj na úradnej
tabuli. Bolo to vyhlásené štandardným a zákonným spôsobom.
Mgr. Miloslav Repaský
Si členom rady a nedali ste informáciu.
Mgr. Jozef Bača
Viselo to na úradnej tabuli a na stránke mesta, bolo to vyhlásené štandardným spôsobom.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo výberové konanie, prihlásil sa jeden záujemca, p. Longauer, splnil podmienky – výberové
konanie bolo 26.7. Rada školy bola uznášania schopná. Riaditeľ predniesol svoje predstavy ako
ďalej. Otvárali sa obálky – bola predsedníčka rady školy, p. Brindzová a ja s primátorom. Všetky
veci a podklady sú na oddelení školstva na MsÚ. Kto má záujem, môže prísť do nich nahliadnuť.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 12.9.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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