Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 22.5.2008
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhy občanov
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta
za rok 2007
Záverečný účet Mesta Spišské Podhradie, rozpočtových
organizácií mesta a príspevkovej organizácie mesta za rok
2007
Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2007
VZN o vyhlásení a evidencii pamätihodností mesta
Predaj domu na Štefánikovej ul. č. 3
Ladislav Beľuš – žiadosť o prenájom WC na Sivej Brade
Kamil Štofančík, Májová 9, Spišské Podhradie – žiadosť
o vymazanie ťarchy z LV
DHZ Spišské Podhradie – žiadosť o finančný príspevok
Kamerový systém + prepojenie bodov Mariánske nám. 34
a 37
Štefan Blaško, Jablonov – žiadosť o prenájom tribúny
Zrušenie uznesenia MZ-7-7-B-9 (odpredaj pozemku Juraj
Roch)
Futbalové miniihrisko pri ZŠ, Školská 3 – odovzdanie do
správy
Školské rady
Prestavba kotolne na telocvičňu na Štúrovej ulici
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II.
Polrok 2007 a za rok 2007
Kontrola plnenia uznesení
Rôzne
Záver

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

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

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice

Mgr. Jozef Bača
Mgr.art.Siváň
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
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P
P
P
P
P

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
hlavná kontrolórka
primátor,
p.Gondová,
riaditelia RO a PO
Mgr.Handlovičová
Mgr.art.Siváň
zástupca primátora
primátor
prednosta
prednosta
zástupca primátora
primátor
zástupca primátora
primátor
paedDr. Sereday
primátor
hlavná kontrolórka
prednosta
predsedajúci

Zapisovateľ

Jozef Komara
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril primátor mesta Mgr. Jozef Bača o 19.30 hod.. V čase otvorenia rokovania bolo
prítomných 10 poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Diskusia
Mgr.art. Siváň

Navrhujem vynechať bod č. 8 – VZN z časových dôvodov sa nestihlo
doručiť VZN na rokovanie poslancom.

Bod č.: 4
Návrhy občanov
Diskusia
Hanigovský
Mgr. Bača
Hanigovský
Mgr. Bača
Hanigovský

Ako je to s deratizáciou na sídlisku Hrad?
Rokovali sme s p. Zaťkom, táto situácia je v riešení.
Kto bude platiť za vývoz odpadu z domu na Palešovom námestí?
Vysvetlil situáciu. Riešime túto situáciu s p. Zaťkom.
Ako to vyzerá s údržbou židovského cintorína? Máme nejakú zmluvu so
židovskou náboženskou obcou? Dostali sme od nich dostali peniaze na
nákup kosačky.
Ing. Janičko
Pomáhali pri oprave toho domčeka na cintoríne ale o kosačke neviem.
Obec má zo zákona povinnosť starať sa o cintoríny.
Hanigovský
Nech sa to tam dá pokosiť.
Mgr. Karpatyová
Mám zásadnú otázku, že kedy sa začne s opravou fasády na našej
škole. Potrebovala by som kompetentnú odpoveď. Na MZ sa schválilo
500 tis. Sk na rekonštrukciu a z originálnych kompetencií bolo
schválených ďalších 200 tis. Sk. Dostali sme peniaze aj z fondu „Obnovte
si svoj dom.“ Chcem vedieť kedy sa začne s rekonštrukciou.
Mgr. Bača
Vieme o tom taktiež z internetu ale žiadna oficiálna správa mestu
neprišla.
Mgr. Karpatyová
Peniaze, ktoré sme dostali z mesta s tými nemôžeme začať?
Mgr. Bača
Nie, keď prídu peniaze bude sa tomu venovať finančná komisia, školská
komisia a MZ.
Ing. Mačuga
Predpokladali sme, že zmluvy s Ministerstvom kultúry už v tomto čase
budú, zatiaľ ale nič neprišlo. Podávali sa skôr žiadosti ako minulý rok
a odpovede nevieme oficiálne.
Ing. Mikula
Na Komenského ulici je rozbitá cesta a dosť: Obyvatelia bytového domu
tam kopali kanál. Je potrebné túto komunikáciu dať do pôvodného stavu.
Hanigovský
V súvislosti so zberom elektroodpadu a pneumatík ako má tento zber
mesto zabezpečené?
Mgr. Handlovičová
Máme rozpis, elektroodpad sa zberá 2x do roka, taktiež sme sa s nimi
dohodli so zberom pneumatík. Vždy pred zberom to bude vyhlásené
v rozhlase.
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-1
MZ berie na vedomie názory občanov mesta.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Bod č.: 5
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok
2007
Diskusia
JUDr. Boronová
Predniesla stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2007.
Ing. Lisoň
Ktoré pohľadávky za 326 tis.Sk boli odpísané. Neviem o tom, aby MZ
rozhodlo o odpísaní pohľadávok.
JUDr. Boronová
Vysvetlila situáciu ohľadne kontroly pohľadávok mesta.
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Je jedno či finančná komisia zasadala alebo nie. Pohľadávky boli
odpísané bez súhlasu MZ. Ako kontrolórka konštatujete, že neboli
porušené zásady mesta. O 3 000,– Sk sme sa bavili na MZ a o 300 tis. Sk
nie. Som si vedomý aká je situácia ohľadne pohľadávok ale sú nejaké
zásady. Musíme sa zaoberať tým, kto zapríčinil, že tieto pohľadávky sú
také aké sú. Kameňopriemysel prešiel cez konkurz, ktorý je ukončený
a neboli sme prihlásení do konkurzu, resp. neskoro sme sa prihlásili.
Prečítal z VZN zásady o hospodárení s majetkom mesta. Tromi tisícami
sme sa na MZ zaoberali a 10-násobkom nie. Neviem kto alebo akým
spôsobom došlo k odpísaniu.
JUDr. Boronová
Je to na základe rozhodnutia zo dňa 22.11.2007. Prečítala odôvodnenie.
Ing. Lisoň
Kto vydal rozhodnutie?
JUDr. Boronová
Napísala ho p. Mikolajová a podpísal p. primátor.
Ing. Lisoň
Primátor nemôže o všetkom vedieť, došlo k pochybeniu. Naše
pohľadávky nie sú a neboli v konkurznom konaní. Toto odpísanie
pohľadávok nie je správne okrem toho, že o tomto malo rozhodnúť MZ.
Vytýčili sme si jedno MZ neverejné kde preberieme pohľadávky daňové
a nedaňové a k tým dvom pohľadávkam sa musíme vrátiť so všetkou
vážnosťou. Musíme sa zaoberať tým čo s tými pohľadávkami. Od
začiatku funkčného obdobia hovoríme o pohľadávkach a ako keby sa nič
nedialo. Nepáči sa mi to. Tieto pohľadávky sú veľkého objemu.
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-2
MZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2007
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Diskusia
Ing. Janičko
Prečítal stanovisko audítorky k záverečnému účtu.
JUDr. Boronová
Prečítala dodatok k správe audítorky.
Hanigovský
Mali sme nezapísané do majetku mesta niečo za rok 2007?
Gondová
WC na parkovisku pod hradom ešte nie je zaradené do majetku mesta.
Ing. Janičko
WC malo byť urobené. Pracuje sa na tom. Stavba je skolaudovaná len
chýbal zápis a zaradí sa do majetku mesta.
Bod č.: 6
Záverečný účet Mesta Spišské Podhradie, rozpočtových organizácií
mesta a príspevkovej organizácie mesta za rok 2007
Diskusia
Ing. Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia finančnej komisie. Predniesol návrhy na
uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-4
MZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2007.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-5
MZ berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu Mesta Spišské
Podhradie za rok 2007.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-3
MZ schvaľuje záverečný účet Mesta Spišské Podhradie za rok 2007 bez výhrad.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
Ing. Lisoň
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Ing. Štefan Mačuga

+

+

--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-4
MZ schvaľuje odvod prebytku hospodárenia za rok 2007 vo výške 3 948 253,30 Sk do
rezervného fondu mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-5
MZ schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu podľa schváleného rozpočtu na rok 2008,
v tom prídel do rezervného fondu vo výške 395 000,–Sk.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-6
MZ schvaľuje hospodárenie príspevkovej organizácie MsKS za rok 2007.
Zodpovedný:
riaditeľka MsKS
Termín:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

22.05.2008
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-7
MZ schvaľuje použitie výsledku hospodárenia MsKS za rok 2007 vo výške 124 000,–Sk
v rozpočte schválenom na rok 2008.
Zodpovedný:
riaditeľka MsKS
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-8
MZ schvaľuje použitie dotácie poskytnutej v roku 2007 pre MŠK Spišské Podhradie podľa
predloženej správy o hospodárení MŠK.
Zodpovedný:
predseda MŠK
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
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MVDr. Michal Kapusta
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
+
--

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-9
MZ schvaľuje hospodárenie rozpočtovej organizácie Základná škola, Palešovo nám. 9 za rok
2007.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-10
MZ schvaľuje hospodárenie rozpočtovej organizácie Základná škola, Školská 3 za rok 2007.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-11
MZ schvaľuje hospodárenie rozpočtovej organizácie Centrum voľného času, Školská 10 za rok
2007.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-12
MZ schvaľuje hospodárenie rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola, Galova 28,
Spišské Podhradie za rok 2007.
Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-13
MZ schvaľuje hospodárenie rozpočtovej organizácie Materská škola, Májová 54 za rok 2007.
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-A-3
MZ berie na vedomie hospodárenie za rok 2007 obchodnej spoločnosti Služby mesta s.r.o.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Bod č.: 7
Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2007
Diskusia
Mgr.Handlovičová
Ing. Lisoň
Mgr. Handlovičová
Ing. Lisoň
Mgr. Handlovičová
Ing. Lisoň

Predniesla správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2007.
Boli zistené inventarizačné rozdiely oproti minulému roku?
Nie.
Robili ste inventarizáciu aj v s.r.o. Služby mesta? Sú v tom aj finančné
prostriedky v s.r.o.?
Vlastný majetok služby mesta je osobitne vedený.
Dobre, ďakujem.

Uznesenie č.: MZ-6-8-A-6
MZ berie na vedomie správu hlavnej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku mesta
k 31.12.2007.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Bod č.: 9
Predaj domu na Štefánikovej ul. č. 3
Diskusia
Mgr.Bača
O tomto bode sme rokovali aj na predchádzajúcom MZ.
Ing. Lisoň
Žiadosť je na Ing. Bobeka alebo na spoločnosť?
Mgr. Kicková
Prečítala odosielateľov žiadostí.
MVDr. Kapusta
Dnes tento problém treba dokončiť. Sú štyria záujemcovia. Hodnota domu
je 210 tis. Sk. Na základe toho sme cez uznesenie MZ dali ponuku na
výberové konanie na odpredaj uvedenej nehnuteľnosti. Ing. Lesičko bol tu
už viackrát. Ostatní záujemcovia tu neboli len poslali e-mailom svoje
stanovisko.
Mgr. Kicková
Všetky cenové ponuky boli prednesené na minulom MZ.
Ing. Mačuga
Prečítal správu kontrolnej komisie ohľadne bodu – predaj nehnuteľnosti
na Štefánikovej ulici č. 3.
MVDr. Kapusta
Stala sa chyba lebo nebol uvedený v ponuke zámer. Zámery dodatočne
doplnili Ing. Lesičko a Ing. Bobek. Je to zamotané s tým, že oslovili sme
Ing. Bobeka, mal sa stretnúť s poslancami MZ, neozval sa. Ing. Bobek je
v Podhradí vlastníkom nejakých 8-mich domov. Ide o to, či Ing. Bobek
tých osem domov zrekonštruuje v priebehu 2-3 rokov alebo ich nechá
chátrať. Alebo uvedenú nehnuteľnosť odpredáme Ing. Lesičkovi.
Ing. Lesičko
Ja som svoje povedal už na minulom MZ, mám záujem o odkúpenie
uvedenej nehnuteľnosti za cenu, ktorú som uviedol v ponuke.
Mgr. Bača
Aký by bol časový horizont začatia rekonštrukcie?
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Ing. Lesičko
Ing. Mačuga

Ja som to minule rozprával, že do zimy by strecha mala byť.
Žiadosť je formulovaná na dom a pozemok. Toto čo je prihradené
k cintorínu aby nebolo predmetom rokovania. Patrí logicky k cintorínu.
Faltin
O niečom tu rozprávame 3 mesiace a teraz zistíme, že jedna parcela už
je prihradená k cintorínu a znalecký posudok je na celú nehnuteľnosť.
Ing. Mačuga
Prečítal rozmery parciel.
Mgr.art. Siváň
Pán Lesičko povedal nejaký horizont a Ing. Bobek?
Hanigovský
Taktiež uviedol opravu do 2 rokov.
Hanigovský
Keď parcela prihradená k cintorínu nebude oddelená v posudku
a rozhodneme sa to predať za zníženú cenu tak musíme osloviť všetky
strany znova.
Mgr. Bača
Bavíme sa o dome a poníži sa cena o tento pozemok , ktorý je prihradený
k cintorínu.
MVDr. Kapusta
V znaleckom posudku sa jedná len o parcelu a rozmer 1 030 m2 a to je
uvedená nehnuteľnosť.
Ing. Lisoň
Vyjasnime si to ako to je s parcelou.
Ing. Mačuga
Vysvetlil situáciu.
Hanigovský
Pán Bobek poslal e-mailom zámer a časový horizont. Dal záruky, že tento
dom bude do 2 rokov opravený. Pre mňa je dôležité aby sa tento dom
predal. Ak je niekto finančne zabezpečený nech skúpi aj viac domov
v meste. Ing. Bobek ponúka vyššiu cenu.
MVDr. Kapusta
Nespochybnil som Ing. Bobeka, my sme ho čakali a on neprišiel.
Dodatočne poslal e-mail. Aký to je spôsob jednania?
Mgr. Kicková
P. Bobekovi sme nedávno odpredali určitý malý pozemok. Zaplatil?
Mgr. Handlovičová
Nie. Poslala som mu zmluvu na podpis a ešte je nevrátil podpísanú.
Mgr. Kicková
Nie som za odpredaj ani jednej strane. Ukončiť túto diskusia hlasovaním
a dať novú ponuku na odpredaj nehnuteľnosti.
Ing. Janičko
Dostaneme písomný list od pamiatkového úradu a uložia nám okamžite
nehnuteľnosť opraviť.
Mgr.art. Siváň
Dávam návrh na ukončenie diskusie. Hlasujem o návrhu komisie.
Ing. Lisoň
Nech nám p. Boronová prečíta návrh zmluvy, do ktorej sme dali
podmienky za akých môžeme nehnuteľnosť predať.
JUDr. Boronová
Prečítala návrh.
Mgr. Bača
Zveľaďovanie majetku mesta nie je čakanie kým dom spadne, keby sme
chceli tento dom vlastnými prostriedkami urobiť, dopadneme tak ako
s domom na Palešovom nám. 25. Som za to aby sa tento dom predal
a najradšej tomu kto ho začne hneď opravovať.
Ing. Lisoň
Najprv rokujme o možnom kupujúcom a cene a potom o podmienkach.
MVDr. Kapusta
Dávam návrh na predaj domu pre Ing. Lesička.
Ing. Mačuga
Prečítal návrh komisie – doporučuje odpredaj nehnuteľnosti pre Ing.
Bobeka.
Uznesenie č.: MZ-6-8-BMZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 3 pre Ing. Bobeka.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
0
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
0
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

- návrh neprešiel
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Uznesenie č.: MZ-6-8-BMZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 3 pre Ing. Lesička.
Zodpovedný:
Termín:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
0
+
-Ing. Štefan Mačuga

22.05.2008
+
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-8-BMZ schvaľuje vykonať novú ponuku a uverejniť inzerát na odpredaj Štefánikovejč. 3
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
0
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
0
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

- návrh neprešiel
Bod č.: 10
Ladislav Beľuš – žiadosť o prenájom WC na Sivej Brade
Diskusia
Mgr. Bača

Prečítal žiadosť p. Beľuša. Nevedel, že je tam vypnutá elektrina, musí si
ju dať zapojiť a dohodli sme sa na 500,–Sk/sezóna.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-14
MZ schvaľuje prenájom WC na Sivej Brade pánovi Ladislavovi Beľušovi na obdobie od 23.5.2008
do 31.10.2008 vo výške 500, Sk/sezóna.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Kamil Štofančík, Májová 9, Spišské Podhradie – žiadosť o vymazanie
ťarchy z LV
Diskusia
Ing. Janičko
Prečítal žiadosť a vysvetlil situáciu.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-15
MZ schvaľuje zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech Mesta Spišské Podhradie pre
p. Kamila Štofančíka a p. Martu Štofančíkovú bytom Spišské Podhradie, Májová 698/9 na
parcele č. 1609 s.č. 698 bytový dom v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
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+
+

Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+

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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12
DHZ Spišské Podhradie – žiadosť o finančný príspevok
Diskusia
Ing. Janičko
Vysvetlil dôvody žiadosti.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-16
MZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Podhradí vo výške
1 000,–Sk na ocenenie kolektívov mladých hasičov a družstiev dospelých v súťaži v roku 2008.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13
Kamerový systém + prepojenie bodov Mariánske námestie 34 a 37
Diskusia
Ing. Mačuga

Prečítal ponuky, každá prevyšuje sumu 300 tis. Sk. Máme návrhy na
umiestnenie systému ale sú odlišné. Chcem poprosiť p. Faltina, ako
bývalého člena MP, aby sme to po odbornej stránke zadili ako by to malo
fungovať. Vysvetlil technické parametre. Pri zmene rozpočtu by sa uviedla
konkrétna suma. S tým súvisí aj veľa legislatívnych problémov. Jedná sa
o legislatívny proces na čo musíme vytvoriť smernicu. Možno to nebude
najbližšie zasadnutie MZ ale na ďalšom. Na pracovnom stretnutí
poslancov budeme konkrétnejší.
Mgr. Karpatyová
Na ktorých miestach uvažujete s kamerami?
Ing. Mačuga
Vysvetlil situáciu. Ráta sa aj s Palešovym námestím. Nie hneď v prvej
etape ale v ďalšej.
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-7
MZ berie na vedomie informáciu o kamerovom systéme v meste.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Bod č.: 14
Štefan Blaško, Jablonov – žiadosť o prenájom tribúny
Diskusia
Ing. Mačuga
Vysvetlil situáciu. Jedná sa o gospelový festival. Pán Blaško chce
prenajať tribúnu ale zdarma. Zabezpečil by stráženie tribúny.
Ing. Lisoň
Treba povedať, že sme spoluorganizátori tejto akcie.
Vancová
Je to pre našich ľudí, nemala som výhrady. Sľúbila som, že pomôžem pri
organizácii ale mám výhrady v jeho žiadosti kde uvádza MsKS ako
spoluorganizátora.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-17
MZ schvaľuje bezplatný prenájom tribúny pre Štefana Blaška bytom Jablonov 70 na deň 12.13.7.2008. Hmotnú zodpovednosť za tribúnu a jej stráženie v období od 29.6.2008 do 14.7.2008
preberá pán Štefan Blaško.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
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+
+
+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
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
+
--

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15
Zrušenie uznesenia MZ-7-7-B-9 (odpredaj pozemku Juraj Roch)
Diskusia
Ing. Mačuga

Vysvetlil situáciu. S katastrálnym úradom v Levoči máme rozjednané iné
riešenie tohto problému. Navrhujem zrušiť uvedené uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-8-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-7-7-B-9 (odpredaj pozemku pre pána Juraja Rocha).
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16
Futbalové miniihrisko pri ZŠ Školská 3 v Spišskom Podhradí –
odovzdanie do správy
Diskusia
Mgr. Bača

Oboznámil poslancov so situáciou. Ihrisko nebolo pridelené zatiaľ nikomu
do správy. Komisia navrhuje delimitáciu o spravovaní ihriska pre ZŠ,
Školská 3.
Ing. Lisoň
Ostatný majetok je delimitovaný alebo daný do správy škole? Koho
príjmom budú poplatky za užívanie ihriska? Správa a delimitácia sú dve
rozdielne veci.
Ing. Jurečko
Ide o to kto bude robiť údržbu ihriska. Ostatné časti sú delimitované škole.
Nech sa vyjadrí k tomu ekonomické oddelenie.
Hanigovský
CVČ staré ihrisko má delimitované alebo v správe?
MVDr. Kapusta
Veci sú delimitované v tretinovom podiele medzi ZŠ Školská 3, ZŠ
Palešovo nám. 9 a CVČ.
Hanigovský
Je potrebné delimitovať ihrisko.
Ing. Janičko
Na stretnutí poslancov sa hovorilo o správe, preto bolo k tomu pripravené
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-18
MZ schvaľuje delimitáciu futbalového miniihriska o rozmeroch 20x40 m pri ZŠ Školská 3,
zriadeného na parcele č. 698 pre ZŠ, Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
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Mgr. Bača
Hanigovský
Ing. Janičko
Mgr. Karpatyová
Hanigovský
Faltin

Športová komisia navrhla aj poplatky za prenájom ihriska.
Navrhujem bez osvetlenia 400,–Sk, s osvetlením 500,–Sk/ hod.
Nie je potrebné rozlišovať či s osvetlením či bez.
Ako škola ako môžeme to ihrisko užívať. Budeme platiť?
Dávam návrh 400,–Sk/hodinu.
Doteraz sme platili na starom ihrisku po 20,–Sk a teraz to bude viac.
Možno niektorí povedia, že radšej pôjdu na staré ihrisko.
MVDr. Kapusta
Horná telocvičňa je hodina 250,–Sk. Na ihrisku sa v zime nebude hrať.
Treba vysvetliť aké sú náklady na údržbu ihriska.
Mgr. Vandraško
30 tis. Sk je minimálna údržba, ktorá je potrebná aj keby sa na ihrisku celý
rok nehralo. Čím viac sa na ihrisku bude hrať, tým viac bude stáť údržba,
čím bude ihrisko viac využité, bude viac opotrebovanée a bude potrebná
vyššia údržba. Tých 30 tis. Sk to je len granulát, nie sú tam napočítané
náklady firmy. Aby sme si nemysleli, že za 30 tis. Sk si budeme celý rok
udržiavať ihrisko. Toto ihrisko má rozmery 40x20m. V Prešove je ihrisko,
ktoré má trochu väčšie parametre, raz také veľké a za hodinu a pol sa
platí 3 000,–Sk.
Komara
Je koniec mája a ihrisko ešte nebolo dané do správy.
Hanigovský
Dajme nejaký základ, aby bol smerodajný pre Školskú 3. Školy a deti by
tam mali chodiť zdarma. Keď sa vyzbiera určitá suma peňazí a škola
uvidí, že tá údržba je potrebná častejšie, potom sa dá poplatok pri
prehodnotení zvýšiť. Dnes dať základ.
Ing. Jurečko
Každá správa prináša aj starosti. Aby to nedopadlo tak, že všetci budú
užívať a Školská 3 bude na to doplácať. Po lete je potrebné prehodnotiť
ceny a potom sa môžeme k tomu vyjadriť, či je to dosť alebo málo.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-19
MZ schvaľuje nájomné za prenájom futbalového miniihriska o rozmeroch 20x40 m pri ZŠ,
Školská 3, zriadeného na parcele č. 698 vo výške 300,–Sk/hod.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17
Školské rady
Diskusia
PaedDr. Sereday

V tomto roku prebehli voľby do školských rád. V štyroch školách skončilo
funkčné obdobie. V súvislosti s tým máte návrh na zrušenie uznesenia
lebo bola urobená zmena aj na zmenu školskej rady v CVČ. V CVČ
nemáte uvedených zástupcov zriaďovateľa lebo si treba uvedomiť jednu
vec. Zriaďovateľ neschvaľuje školské rady, sú to orgány samosprávy,
ktorých najvyššou inštitúciou je ustanovujúce MZ. Zriaďovateľ schvaľuje
len vlastných delegátov a tak ako uvádza zákon schvaľuje delegáta inej
právnickej osoby vtedy ak sa na toto miesto delegujú viacerí zástupcovia
právnických alebo fyzických osôb. Konzultoval som tento problém
s právnikom KŠÚ. Zriaďovateľ zloženie školskej rady berie na vedomie.
Uznesenie, ktoré ste prijali je nevykonateľné lebo nemá podklad vo
vyhláške ani v zákone. Posledným uznesením boli do CVČ delegovaní
Ing. Lisoň a p. Faltin. Toto je v poriadku. Pokiaľ necháte v platnosti toto
uznesenie bude mať zriaďovateľ iných členov v školskej rade. Teraz voľby
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Predsedníčka
školskej rady pri
CVČ
Ing. Lisoň
Mgr. Vandraško

Predsedníčka
školskej rady pri
CVČ
Mgr. Vandraško
Faltin
Mgr. Bača

v CVČ neprebiehali.
My sme vznikli v roku 2006 a naše obdobie je štvorročné. Nebol dôvod
meniť zloženie školskej rady . Chcela som vás poprosiť aby sme 4 roky
boli v takom zložení ako sme boli zvolení.
Taký paragraf ako píšeš p. Sereday ani nie je.
Som jedným z kandidátov, ktoré schválilo MZ. Na základe niečoho ste ma
schválili. Povedal vám niekto, že tieto voľby majú byť alebo nemajú byť.
CVČ nemalo 2 roky školskú radu.
Rada má vzniknúť do 3 mesiacov od zriadenia školského zariadenia. Prvé
stretnutie má zvolať zriaďovateľ a to je mesto. Lenže neurobilo tak.

Dva roky zriaďovateľ nezvolal prvé stretnutie.
A prečo nikto nezvolal stretnutie?
Vysvetlil situáciu kvôli čomu sa volili nové školské rady. CVČ nereagovalo
na list zaslaný z mesta a riaditeľ mohol reagovať na tento list. Reakcia
prišla až po schválení nových delegátov do CVČ v MZ. V CVČ ostali
volení funkcionári ako predtým a delegovaní sú doplnení uznesením. Zo
štyroch delegovaných musíme mať len dvoch a z inej organizácie máme
delegovaných dvoch a musí byť jeden. V tomto ohľade MZ nepochybilo.
PaedDr. Sereday
Ten argument, že CVČ sa malo ozvať , že tento argument sa naňho
nevzťahuje, to je ako by každý občan, ktorého sa niečo netýka mal by
argumentovať. Predsedom mestskej školskej rady bol p. Garčár, odstúpil
z funkcie a nikto nezvolal mestskú školskú radu. V priebehu funkčného
obdobia, ktoré skončí až v roku 2010 zriaďovateľ urobil zmenu. Nenastala
situácia v zákone aby mesto členovi zmenilo funkčný mandát.
Ing. Lisoň
Kto mal riešiť situáciu so školskou radou v CVČ? Primátor, prednosta,
poslanci alebo školský úrad? Je to práca školského úradu. Traja členovia
školskej rady sú tam naviac. Ing. Dinda vzdáte sa funkcie? Pán Sereday
vzdáte sa funkcie? Pani Kicková vzdáte sa funkcie?
Ing. Dinda
Nemám dôvod sa vzdať.
PaedDr. Sereday
Nemám dôvod sa vzdať.
Mgr. Kicková
Vzdávam sa funkcie.
Ing. Lisoň
Navrhujem Ing. Dindu a Dr. Seredaya odvolať zo školkej rady v CVČ.
MVDr. Kapusta
V tomto prípade pochybil školský úrad.
PaedDr. Sereday
Uznesenie bolo prijaté 13.3.2008. Po práceneschopnosti som nastúpil do
úradu 1.4.2008. Nebol som v práci keď sa administrovali tieto veci. Všetka
administratíva, ktorá chodí z KŠÚ ide všetkým školám. Centrum
nežiadalo delegátov, ostatné školské zariadenia žiadali a dostali
delegátov.
Ing. Jurečko
Predniesol zákon, v ktorom sa hovorí o školských radách. Je pravdou, že
v zmysle zákona výzvu na voľby do školských rád vydáva zriaďovateľ. Tá
výzva bola rozposlaná. Dostalo tú výzvu 5 subjektov v rámci mesta.
Žiaden z právnych subjektov nemá žiadať o delegovanie člena ale má
predkladať za seba delegátov pre iné inštitúcie v rámci mesta. Ak je v hre
viac kandidátov, opäť je tu mesto, ktoré o tom rozhodne.
Hanigovský
Mesto má právo delegovať nových zástupcom. Sú tu dva pohľady a každý
tvrdí svoje. Ale keď zákon hovorí, že v tomto prípade rozhodne mesto ak
je tých kandidátov viac tak nevidím dôvod prečo by to tak nemalo alebo
nemohlo urobiť.
Ing. Jurečko
Delegoval niekto okrem nás svojich členov do CVČ?
PaedDr. Sereday
Do rady CVČ nebolo potrebné nikoho delegovať.
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-8
MZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie v Rade školy pri CVČ Mgr. Márie Kickovej.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
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Uznesenie č.: MZ-6-8-B-20
MZ schvaľuje odvolanie PaedDr. Martina Seredaya ako člena Rady školy v CVČ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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-6-8-B-21
MZ schvaľuje odvolanie Ing. Jozefa Dindu ako člena Rady školy v CVČ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Hlasovanie
0
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

22.05.2008
0
0
0
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Mikula
Mgr. Bača

Za poslancov bola schválená aj Mgr. Kicková do školskej rady pri MŠ
a nie je uvedená v tabuľke predloženej školským úradom.
Nerobia sa veci podľa zákona a preto dochádza k takýmto zmätočným
veciam.

Bod č.: 18
Prestavba kotolne na telocvičňu na Štúrovej ulici
Diskusia
Ing. Jurečko
Mgr. Repaský

Mgr. Bača
Ing. Jurečko
Ing. Lisoň
Ing. Janičko
Hanigovský

Predniesol stanovisko školskej komisie – vypísať nové výberové konanie
na prestavbu kotolne nech je stanovená limitná suma do 2 mil. Sk.
Vysvetlil situáciu ohľadne rekonštrukcie kotolne na Štúrovej ul. 1 na
telocvičňu. Potreba väčších priestorov bola potrebná už pred tromi rokmi.
Využívali sme priestory obidvoch ZŠ. Situácia sa mení. Teraz v máji sme
mali celodennú akciu. Na budúci rok sa nepodujal nikto takúto akciu
zorganizovať pretože mesto Spišské Podhradie nasadilo vysokú latku.
Takýto areál má málokto. K dnešnému dňu je v centre 730 detí. Je
potrebné mať na to aj priestory. Nebude to veľmi ľahké, sme financovaní
od priamych krúžkových činností nie od vecí, ktoré robíme nad rámec.
Sme špecifické centrum pretože združujeme obce Podbraniska, deti sú
závislé na autobusových spojoch. V čase od pol jednej do pol štvrtej nám
nevie vyjsť v ústrety ani jedna škola. Vieme priestory bývalej kotolne
využiť. Nielen my ale aj materská škola. Chcem vás poprosiť o schválenie
nového výberového konania, táto telocvičňa sa týka budúcnosti detí.
Máme predložený realizačný projekt. Boli tam chyby, odstránili sme ich,
našli sa firmy, urobili sme nanovo ponuky. Ak by začala firma robiť od
pondelka tak nový školský rok by sme mali nové priestory.
Som za to, aby sa to robilo ale chýba mi stanovisko finančnej a športovej
komisie.
Bol nový výber dodávateľa.
Aké sú súčasné ceny?
Máme 3 ponuky – prečítal aj ceny.
Ako stojíme so školskou rezervou?
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Mgr. Bača
Ing. Lison
Ing. Mačuga
Ing. Lisoň
Ing. Jurečko

Hanigovský
Mgr. Repaský

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

Ing. Tirpák
Mgr. Repaský
Ing. Lisoň

Komara

Ing. Tirpák
Mgr. Repaský
Ing. Janičko

Ing. Lisoň
Mgr. Repaský
Ing. Lisoň
Mgr. Repaský
Mgr. Bača
Mgr. Repaský

Školská komisia doporučuje, finančná komisia k tomu nezasadala.
Zostáva rezerva 3,5 mil. Sk.
Na budúci týždeň v stredu budeme vedieť celkovú sumu novej ZUŠ.
Musíme brať do úvahy čo povedala riaditeľka ZŠ Palešovo nám. . 9. Ako
je to s financovaním prestavby na Školskej 3?
Rozposlali sme ponuky na dodávateľa do budúceho týždňa do pondelka.
Potom sa urobí definitívny výber. Ak sa toto podarí tak za 4-5 týždňov by
mal byť urobený projekt, potom výber firmy. Rozdeliť rekonštrukciu na
niekoľko etáp. Prvá etapa – je strecha , rátame s tým 2,5 mil. Sk.
Z rezervy budeme potrebovať 500-700 tis. Sk.
Malo by byť peňazí pre všetkých.
Prišlo na nás teraz ťažšie, potrebujeme pomôcť. Robíme, snažíme sa, je
za nami niečo vidieť. My môžeme ponúknuť len taký krúžok, kam
môžeme s tými deťmi ísť, tam kde sú priestory. Minulého roku sme ušetrili
na tento účel 700 tis. Sk a predtým 400 tis. Sk. To sú všetko peniaze,
ktoré sú v školskej rezerve?
Ostalo to v školskej rezerve.
Vo vašom rozpočte máte plánované aj na zariadenie kotolne. Je to
pozitívne, že ste už rozmýšľali aj nad tým. Nie ako umelecká škola.
Som proti tomu, aby sme od PD ustupovali. V žiadnom prípade
nesúhlasím, aby sa upravovali veci, ktoré projektant naprojektoval. K tejto
PD sa vyjadrovali zainteresované inštitúcie, žiadne porušovanie PD, s tým
nesúhlasím. Toto je priemyselná stavba a ide sa z toho robiť objekt na
športové účely. To je totálne iné využitie objektu.
Ja viem určite, že do toho projektu bude potrebných viac peňazí ako
ponúkli firmy. Príkladom je rekonštrukcia novej ZUŠ.
Vysvetlil situáciu ohľadne PD.
Ak strecha kotolne zateká tak v prvom rade sa musí urobiť. Ak budova
zateká a nič tam nie je tak to nikto neopraví, ak sa z toho robí telocvičňa
tak to musíme urobiť tak ako hovorí projektant.
Najprv bolo stanovisko komisie výstavby tá to odobrila, potom bolo
stanovisko športovej komisie aj tá to odobrila. Sme za výstavbu
telocvične.
Doteraz akúkoľvek stavbu mesto robilo tak cena išla iba hore.
Išla hore cena z 1,1 na 1,9 mil. Sk.
Projekt je stupeň pre stavebné povolenie. Máme ocenený rozpočet od
troch firiem. Ocenili ho ale v priebehu oceňovania zistili, že toto čo je
nakreslené vo výkresoch nie je v rozpočte. Každý ocenil tie práce, ktoré
sme ponúkli. To iné čo tam nie je, nech to dajú na zvlášť papieri. Znovu
sa to vrátilo projektantovi. Znovu zakomponoval do rozpočtu pripomienky,
ktoré dali stavebné firmy do rozpočtu. Vrátili nám nový výmer, ktorý sme
rozposlali von. To sú veci, ktoré treba robiť. Urobiť tie stupne PD aj keď to
stojí viac, aj dlhšie stojí príprava ale potom je čistá robota.
Realizácia stavby je v nedohľadne. ZUŠ uvoľní priestory, nemôže
centrum využiť tie priestory?
Neviem, prvýkrát túto ponuku počujem. Je to skok dozadu vzhľadom na
situovanie školy.
Skúste o tom pouvažovať.
Toto okolo telocvične sa robí už pol roka. My fakt nemáme kam s deťmi
ísť. Nevieme čo bude v septembri.
Pokiaľ nebude normálny realizačný projekt tak nemá význam sa do toho
púšťať.
Čakali sme na MZ 6 týždňov. Doteraz nám to nepovedala stavebná
komisia.
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Hanigovský
JUDr. Boronová
Ing. Lisoň
Mgr. Repaský

Dá sa určiť maximálna cena v zmluve?
Dá sa.
Ale keď bude zatekať strecha kto ju opraví?
Dovolím si povedať, že robíme na úrovni krajských miest svojou
činnosťou.
Mgr. Kicková
Navrhujem 5 min. prestávku.
Mgr. Repaský
Sme v situácii výška investícii je n1,9. Keby bol problém so strechou tak
investor by pomohol. Vedeli by sme ušetriť do konca roka určité peniaze.
Chcem vás poprosiť aby sa to neodsúvalo.
Ing. Mikula
ZUŠ pre mesto nie je prínosom, pre mesto nedokáže zarobiť peniaze,
CVČ naopak. Hovorím v prospech CVČ.
Ing. Lisoň
Nie je riešená strecha. Zateká. Nie je urobená izolácia. Treba preložiť
tepelnú izoláciu navrch. To sú veci, ktoré si musíme ujasniť. Táto cena je
stropom ale je to východisková informácia?
Mgr. Kicková
Chcela by som, aby sme vyzvali firmu, aby zaručila, že suma bola taká aj
po obhliadke stavby. Aby sme to podchytili a mohli sa na to odvolávať.
Mgr. Repaský
Bolo tam pozrieť už niekoľko komisií .
Ing. Tirpák
Keď prší tak tam kvapká na troch alebo štyroch miestach. Je potrebné
urobiť celú strechu.
Mgr. Repaský
Kompletná strecha by stála o 400 tis.Sk viac.
Ing. Lisoň
Celá strecha tečie. Je to strecha bezspádová. Môj názor je, že treba
zaizolovať strechu, vyspádovať, vyviesť vodu zo strechy a okolo žľaby
a zviesť zvodmi dole. Ak 200 tis. Sk vytvorí CVČ z vlastného tak možno
by to bolo pokryté ale v každom prípade hovoríme o nepresných číslach.
Mgr. Repaský
Bolo by vhodné ako navrhla p. poslankyňa, osloviť firmu, lebo najdlhšie sa
čakalo na MZ.
MVDr. Kapusta
Mala sa k tomu vyjadriť stavebná komisia.
Ing. Mačuga
Nezasadala.
MVDr. Kapusta
Keby tu nebol p. Tirpák tak by sme nevedeli, že zateká strecha. Toto by
možno povedala stavebná komisia keby tam bola.
Ing. Lisoň
Nie je domyslené toto bez rekonštrukcie strechy.
MVDr. Kapusta
CVČ vie nájsť v rozpočte korunky a poďme do toho a niečo robme pre
deti v CVČ, MŠ, aj na sídlisku a neriešme toto od stola.
Ing. Lisoň
Chcem upozorniť na problémy. Dávam návrh, aby sme hlasovali za
realizáciu za cenu 1 985 mil. Sk s tým, že dôjde k zmene projektu, že sa
tepelná izolácia vykoná s vyspádovaním strechy, s vyvedením zrážkovej
vody, zmení sa tepelná izolácia z dola navrch. A finančné prostriedky
naviac pôjdu z CVČ.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-22
MZ schvaľuje uskutočniť prestavbu kotolne na Štúrovej ul. č. 1 na telocvičňu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Slodičákom v decembri 2007 a v súlade so stavebným
povolením zo dňa 11.3.2008 za cenu do 1 985 397,30 Sk. MZ ďalej schvaľuje uskutočniť zmenu
stavby pred jej dokončením spočívajúcu v oprave strechy t.j. z vykonania hydrologickej a tepelnej
izolácie strechy s vyspádovaním a zvedením vody na zem. Všetky práce na viac nad sumu
1 985 397,30 Sk uhradí CVČ z rozpočtu na rok 2008.
Zodpovedný:
Primátor, riaditeľ CVČ
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 19
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2007 a za rok
2007
Diskusia
JUDr. Boronová
Predniesla správu.
Uznesenie č.: MZ-6-8-A-9
MZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2007 a za rok
2007.
Zodpovedný:
Termín:
22.05.2008
Uznesenie č.: MZ-6-8-C-1
MZ poveruje a ukladá JUDr. Boronovej prešetriť sťažnosť na zamestnanca mesta.
Zodpovedný:
JUDr. Boronová
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-C-2
MZ ukladá vedúcemu Školského úradu PaedDr. Martinovi Seredayovi aktualizovať zriaďovacie
listiny škôl a školských zariadení s platnou legislatívou.
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
Bod č.: 21
Rôzne
Diskusia
Hanigovský
Bytová komisia zasadala podľa potreby pridelenia bytu. Predniesol návrh
na uznesenie o pridelení bytov.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-1
MZ schvaľuje pridelenie bytu číslo 7 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pána:
Cmorej Pavol bytom sídlisko Hrad č. 2, Spišské Podhradie na dobu určitú od 11.4.2008 do
30.6.2008 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-8-B-2
MZ schvaľuje pridelenie bytu číslo 4 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pani:
Butvinová Katarína bytom Spišský Hrušov č. 183 na dobu určitú od 1.5.2008 do 31.7.2008
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
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nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
+
+
+
+
+
+

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

22.05.208
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Kicková

Na Palešovom námestí sa združujú Rómovia. Hrajú futbal. Je potrebné
riešiť kamerový systém aj v týchto priestoroch.
Kam majú ísť starí ľudia ak majú nejaký administratívny problém.
Chodník na kostolnom dvore je v dezolátnom stave. Prišla žiadosť z FU,
nemôžeme sa predbežne poradiť o žiadosti. Musí prejsť každá žiadosť
komisiou? Aj tak to v konečnom dôsledku bude riešiť MZ.
Ing. Lisoň
Doručili ste mi kópiu žiadosti Farského úradu v Spišskom Podhradí, ako
predsedovi finančnej komisie, na opravu chodníkov v areáli kostolného
dvora. Prečítal žiadosť.
Hanigovský
Je ešte rezerva na chodníky na kostolnom dvore?
Mgr. Kicková
Mohli by sme to vyriešiť dnes.
Ing. Mačuga
Jednal som s p. dekanom. Náklady sú vo výške 60 tis. Sk. Dohodli sme
sa na polovicu + chce požiadať mesto, aby mu pomohlo s opravou fary
z druhej strany.
Ing. Lisoň
Do budovy by sme nemali ísť ale chodník áno. Navrhujem poskytnúť
pomoc na opravu chodníkov 50 tis. Sk z rezervy roku 2008.
Uznesenie č.: MZ-6-8-B-23
MZ schvaľuje opravu chodníkov na Palešovom námestí v hodnote do 50 000,–Sk.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.05.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň

Štefánikova 3 – musíme rokovať o tom, či ho predáme alebo nie, ak áno
tak je treba dať novú výzvu ale konkrétnejšiu. Na ničom sme sa
nedohodli. Ani jedno z troch hlasovaní neprešlo.
MVDr. Kapusta
Riešenie Štefánikovej 3 – vyriešili by sme dve veci – vyriešili by sme
nájomníkov a odpredali schátraný dom. Hlasovanie dopadlo tak ako
dopadlo. Čo ďalej? Vyvesíme nový inzerát? Stratili sme veľa času
naťahovaním sa s odpredajom toho domu. Urobili sme dnes krok späť.
Hanigovský
Dajme inzerát nanovo – cena 200 tis. Sk, zámer využitia objektu, doba
realizácie, ukončenie realizácie, dom + pozemok, oprava do 3 rokov od
uzavretia zmluvy a ponuky doručiť do 30.6.2008.
Uznesenie č.: MZ-6-8-C-3
MZ ukladá zverejniť oznámenie o zámere odpredať nehnuteľnosť na Štefánikovej ul. č. 3. Kritéria
výberu najvhodnejšej ponuky sú:
- cena
- doba realizácie
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Ponuka musí obsahovať aj zámer využitia objektu. Ponuky je potrebné predložiť v zalepenej
obálke do 30.6.2008.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

V Spišskom Podhradí dňa 22.5.2008

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta

V Spišskom Podhradí dňa 22.5.2008
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Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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