Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 18.10.2012
Program:
P.č.
Obsah
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
5.
Podnety občanov
6.
Petícia občanov z ulice Trhovisko za odkúpenie
nehnuteľnosti
7.
Prima banka - dočerpanie úveru Dexia komunál komfort

8.

9.
10.

11.

Prideľovanie bytov :
- Mariánske 18, Spišské Podhradie
- Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie
VZN č.13/2012, ktorým sa zriaďuje Mestská polícia
v Spišskom Podhradí
Rozpočet:
- čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie
k 30.06.2012
- úprava rozpočtu ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
- úprava rozpočtu MŠ Májová 54, Spišské Podhradie
- úprava rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
Majetok mesta:
1.) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti - Ján Gonda,
Prešovská 18, Spišské Podhradie
2.) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Marián Sýkora,
Palešovo nám. 13, Spišské Podhradie, Jozef Sýroka,
Tajovského11, Poprad
3.) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Mgr. Ľudmila
Pattova, Na Šafránce 11, Praha
4.) Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti (RD Komenského
3) – Alžbeta Záhradníková, Bielidla 14, Spišské
Podhradie
5.) Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti (Štefánikova ul.
23) - p. Jílek, Plzeň
6.) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (Štefánikova ul. 83)
– Renáta Škopová, Palešovo nám. 16, Spišské
Podhradie
7.) Žiadosť o poskytnutie stavebného materiálu na opravu
chodníka – Zlatica Petruľáková, Hradby 17, Levoča
8.) Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na ul. Dr.
Špirku - Obyvatelia ulice Dr. Špirku

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora

hlavný kontrolór
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia
predseda bytovej
komisie
hlavný kontrolór
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia,
predsedovia komisií

primátor,
predsedovia komisií
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12.
13.
14.
15.

16.

9.) Žiadosť o vysporiadanie vlastníckeho práva
k pozemkom – Vzorodev, v.d., Spišské Podhradie
10.) Žiadosť o opravu chodníka:
a) Ing. Slavko Lesičko, Partizánska 19, Poprad
b) SVB Májová 46, Spišské Podhradie
c) Andrea Záhradníková, Starý jarok 30, Sp. Podhradie
Kanalizácia
Správa hlavného kontrolóra z kontroly v ZUŠ Sídlisko hrad
28, Sp. Podhradie
Správy z komisií pri MZ
Rôzne:
1.Možnosti riešenia odpadového hospodárstva v meste
Spišské Podhradie na budúce obdobie
2. Unesco - vstup mesta do združenia miest Unesco na
Slovensku
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
O
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

Dr. Miroslav Varšo
hlavný kontrolór
predsedovia komisií
zástupca primátora

predsedajúci

+
+
O
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mgr. Peter Vandraško
Dr. Miroslav Varšo
Vladimír Petrek
Štefan Faltin
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem doplniť do programu v bode 10 „Rozpočet“ - prijatie uznesenia ohľadne zmeny
rozpočtu ŠJ pri ZŠ Školská 3.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-1

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

Termín:

18.10.2012

Primátor:

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer

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

+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Kontrola plnenia uznesení – má niekto dotaz k uzneseniam?
- Dotazy neboli
MVDr. Michal Kapusta
Najväčší grant, ktorý riešime je ZŠ Palešovo nám. 9. Podpísali sme dohodu o urovnaní dlhu.
Máme vyrovnané pozdĺžnosti vo VÚB. Grant je ukončený. Kontrola bola vykonaná, platba bola
zaplatená vo výške 298 680,06 €, neoprávnené náklady boli vo výške 2 400,90 €. Realizácia bola
úspešná, nehovorím o prácach na viac, je to stará budova, je to NKP. Nezrovnalosti boli vo výške
936,98 €.
Rekultivácia skládky – je ukončená, na účet prišlo 24 233,11- €. Keby prechádzal každý taký
grant, bolo by to dobré.
Rekonštrukcia domu Starý jarok 47 – rekonštrukciu robí firma Milanko Spišská Nová Ves –
prevzala stavenisko, začali búracie práce, vyčistili sa pivnice, suterény, atď.
Skateboardová prekážka – je podpísaná zmluva.
Prišlo doplnenie žiadosti na povodňovú ochranu – 900 m Lúčanka.
Mikroregión Podbranisko nám ponúkol v rámci grantu – obnov si svoju dedinu – realizáciu
chodníka pri Sp. Kapitule, na budúci rok bude Spišský Jeruzalem, chodník pomôže pešej
preprave turistov na Pažicu.
Je podaná žiadosť na grant na fontánu do parku na námestí.
Je možnosť čerpať cez envirofond – pripravujeme žiadosť na kanalizáciu, pôjdeme po etapách.
Termín na podanie grantu je 31.10.2012.
Podal informáciu o pracovných cestách.
Peter Hanigovský
Na základe uznesenia ste boli jednať ohľadne vody? Uznesenie nebolo podpísané.
MVDr. Michal Kapusta
Hovorili sme o tom minule, pracujeme na tom.
Peter Hanigovský
EIA – záporné stanovisko mesta – nebolo treba stanovisko MZ?
MVDr. Michal Kapusta
Brusel vrátil späť stavebné povolenie, boli sme tam len my a starostovia z Doľan a Klčova.
Renáta Blašková
Jak sa robila diaľnica, chodili po ceste mechanizmy, ktoré prevážali kameň na diaľnicu – máme
popraskané domy. Ja mám dom po rekonštrukcii a mám prasknuté poschodie. Nie som sama kto
má taký problém. Keď sa robila cesta, tie autá tam chodili rýchlo, teraz chodia rýchlejšie, chodia
deti do školy a ľudia chodia do Studenca peši. Bolo by vhodné aby tam bol chodník. Mesto by
malo navrhnúť komisiu, ktorá by šla a zistila aké škody boli spáchané na nehnuteľnostiach
a odškodniť tých ľudí. K nejakej náprave by mohlo dôjsť.
Mária Lisoňová
Pripájam sa k tomu. Kedy budú na pláne chodníky lebo chodiť po rigoloch už nás nebaví. Vždy
keď sa robí nový asfalt, to už nie je nikdy rovnaké s tými obrubníkmi, chodia tam s kočíkmi.
Nebolo by vhodné zvolať celú ulicu a nájsť spoločné riešenie? Postúpiť uznesenie z tohto
zasadnutia na diaľničnú spoločnosť. Akú dostaneme kompenzáciu? Teraz keď robili cestu chceli
sme trošku opraviť nájazd k domom, tak s takou aroganciou tohto mladého som sa už dávno
nestretla. Na druhý deň mi to opravili. Tie chodníky keď nebudú, tak aspoň nájazdy k domom
nech sú urobené. My si teraz za svoje kúpime cement, soľ nám to vyžerie a rozpadne sa to.
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Asfaltéri povedali, že majú od primátora zakázané dať niekde inde asfalt. Sme ochotní nájsť
kompromis. Plánuje mesto aj upraviť cesty okolo, dať nejakú zeminu atď.?
Mgr. Jozef Bača
Neviem, o ktorom primátorovi hovorili. Ja som nedával pokyny pri asfaltovaní Prešovskej ulice.
Dr. Miroslav Varšo
V posledných rokoch dali občania podnet na mesto aby sa riešila statika domov poškodených
občanov.
Peter Hanigovský
Nebol potrebný súhlas poslancov k EIA?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Navrhujem ukončiť diskusiu k bodu č. 4.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
MVDr. Štefan Hric
Už som niekoľkokrát na túto tému rozprával na MsÚ. Mostík ako sa zrušil okolo mňa, tam je teraz
nevykosené, rigol nie je v poriadku, voda stojí, v zime zamrzne. Ja nemám možnosť sa dostať do
domu. Kto by mi mal opraviť mostík? Bol zrušený. Rigol je zanesený, vlhne to a vždy keď sa kosí
tak musím vybavovať aby sa pokosila naša ulica.
Mária Lisoňová
Boli sme doteraz trpezliví.
Gejza Pokuta
Čo s bezdomovcami?
Andrea Matvejová
Opierka pri schodoch čo tam máme? Čo sa s tým bude robiť?
Mgr. Jozef Bača
Ja neviem ani o akú opierku ide, ani kde bývate. Je to opierka vaša alebo mestská?
Mária Lisoňová
Preto je dobré aby ste zvolali celú ulicu.
MVDr. Michal Kapusta
Rozpráva sa v meste, že sa mohli cesty robiť ináč. Vyjadrenia, ktoré boli vtedy dané boli také aké
boli. Prečítal znenie námietky mesta k vydaniu stavebného povolenia k diaľnici D1 Jablonov: „Na
základe sťažností obyvateľov mesta a majiteľov nehnuteľností a na základe príslušnej
fotodokumentácie a skúseností pri realizácii stavieb D1 Jablonov – Studenec, I. etapa a D1
Studenec – Beharovce požaduje mesto jasné riešenia tejto situácie –1. Komplexnú opravu
poškodených komunikácií, chodníkov, príslušnej infraštruktúry, ktoré sa využívali a prípadne budú
využívať pri ďalšej realizácii výstavby diaľnice D1. 2. Opravu poškodených nehnuteľností:
narušenej statiky, popraskaných fasád, stropov a oporných múrov rodinných domov, ako aj plotov
a pod.“ Dávajú sa dokopy miestne komunikácie. Čo sa týka domov – všetci čo ste dali fotky sú na
úrade. Vy samy musíte napísať žiadosť na Národnú diaľničnú spoločnosť a urobia pasportizáciu
domov a budú to riešiť. Treba žiadosť a treba poslať fotky. NDS to bude riešiť s každým
samostatne. Na Prešovskej ulici je schválená 30 km rýchlosť Obvodným úradom cestnej dopravy,
čakali sme za kobercom a osadí sa značka. Chodník na Prešovskej ulici – stavebné povolenie je
3 roky, je započítaný v grante na chodníky. Mal byť aj materiál na chodníky, ale keďže cesty sa
vysúťažili o tretinu menej, nevieme to s primátorom ovplyvniť. Robíme na tom čo sa dá. Ak to
nevyjde musíme to dať do rozpočtu na budúci rok. Rozpočtovaný náklad je 140 000,- €. Toho
roku chodník nebude. Nešli sme do chodníka lebo sme podali grant na kanál, v ktorom sme neboli
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úspešní. Je na tomto pléne aby sa chodník na Prešovskú ulicu zakomponoval do budúceho
rozpočtu.
Mária Lisoňová
Príjazdové cesty k našim domom by sa nedali vyriešiť?
MVDr. Michal Kapusta
Nie je cesta zdvihnutá lebo sa frézovala. Pôvodná nivelita zostala. Na budúci mesiac budeme
schvaľovať rozpočet.
Mária Lisoňová
Ja som osobne ochotná prispieť na príjazdovú cestu k domu. My si svojpomocne nevieme asfalt
dať.
Vladimír Petrek
Pokiaľ tam nebude kanalizácia splašková a dažďová, nedá sa tam pohnúť. Nemôžeme investovať
do príjazdových vstupov keď nie je vyriešená kanalizácia.
Renáta Blašková
Autá tam idú vysokou rýchlosťou. Toto čo sme zažili keď sa stavala diaľnica to neprajem nikomu.
Mária Lisoňová
Je vám ľúto za naše trápenie 4 m2 asfaltu?
Peter Hanigovský
Koľko máme na tento rok v rozpočte?
Vladimír Petrek
Nie je nám ľúto investovať, nie som proti tomu.
Mária Lisoňová
Vaše dieťa sa nebojí ísť po „medzke“ ale tie čo tam bývajú sa musia bár ísť hore na Hliník.
Ing. Slávka Čarná
6 740,- € k polroku bolo.
MVDr. Michal Kapusta
Ideme dokončiť Kúpeľnú ulicu. Neviem či sa podarí vybaviť nejaký materiál. Ešte nie sú zmerané
m2 koľko má ísť asfaltu na mesto. Skúste vydržať ešte nejaký čas.
Mária Lisoňová
Pochopte aj nás, my sme už zo sľubov vyrástli. My kľudne počkáme ten rok len nech sa skutočne
s tým uvažuje a berie seriózne. Nie, že teraz sľúbite rok počkať a potom nič nebude.
Peter Hanigovský
Vieme koľko nás bude stáť Kúpeľná?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem to teraz povedať.
Peter Hanigovský
Keď sa zvýši z Kúpeľnej tak vám chodníky urobíme.
Štefan Faltin
Kúpeľná ulica sa robila už pred rokom celá, teraz bude dokončovať časť od p. Staňu po Faitha,
cesta sa dvihla a voda steká do záhrad a poškodzuje oplotenie a betón. Ja som bol prvý kto
povedal, že Kúpeľnú ulicu netreba robiť ale Prešovskú.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem aby stavebná komisia zašla na tú ulicu a dohodla si stretnutie s ľuďmi a hľadala
riešenie, kanalizácia je v pláne ale je potrebné riešenie momentálnej situácie.
MVDr. Michal Kapusta
Hovoril som, že tam pôjdeme pozrieť.
Mgr. Ján Furman
30-tka bude osadená od kedy? Chodím tam denne po tej ceste.
MVDr. Michal Kapusta
Je to cesta II. triedy, každý deň sme v rokovaní s riaditeľom ciest, ide sa robiť vodorovné značenie
na týždeň aj zvislé. Dojednáme to, bude to v priebehu 2-3 týždňov.
Renáta Blašková
A osloviť aj štátnu políciu.
Mgr. Peter Vandraško
Chodia tam každý deň, merajú.
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Renáta Blašková
Boli tam 2x.
Mgr. Peter Vandraško
Páni poslanci, vážení prítomní, mám taký pocit, že si myslíte, že niekto vám nechce pomôcť a že
sme proti. Toto nie je problém mesiaca, dvoch-troch a vidíte aký je to zdĺhavý proces. Ani bývalý
primátor to nevyriešil. Pán Petrek to povedal z odborného hľadiska – nie je kanalozácia, vy máte
svoje argumenty. Žiadny poslanec nie je proti vám. Ani primátor, ani poslanci. Vidíte koľko vecí je
závislých od iných inštitúcií. Máte tu prísľub.
Renáta Blašková
Ja som kúpila dva domy v Podhradí, niekto dostal zadarmo.
MVDr. Michal Kapusta
24.10. o 15.00 hod. príde stavebná komisia na Prešovskú ulicu, kto z poslancov chce môže prísť
tiež a pozrieme čo sa dá urobiť.
Ing. Ján Lisoň
Každý rok keď sa blíži november tak si spomenieme na hrob s vojakom. Navrhujem, aby sa
zahájil proces ohľadne tohto hrobu a aby sa zobral do majetku mesta aby sa riešila jeho oprava.
Treba zistiť či Ministerstvo obrany nevyhlasuje granty na opravu pomníkov. Ľudia hovoria, že
niekedy tam bol maďarský nápis. Odporučil by som ísť tým smerom a obrátil sa na Ministerstvo
obrany so žiadosťou.
K Mestskej polícii mám návrh. V decembri 2011 bola zrušená MP tajným hlasovaním. Už
v januári 2012 ste schválili MP v štatúte mesta. To všetko je v zápisniciach z rokovania
zastupiteľstva. A teraz je tu VZN o zriadení MP, ktoré sa dnes bude preberať. Dávam návrh aby
ste neschválili VZN kým nie je schválený rozpočet na rok 2013. Je dnes neistá situácia
s rozpočtovaním samospráv, sú ohrozené pracovné miesta vo verejných službách, je rizikové
prevádzkovanie škôl a školských zariadení. Minimálne vhodné by bolo počkať s MP do schválenia
rozpočtu. Nevravím, že ju netreba ale počkať do schválenia rozpočtu.
Dr. Miroslav Varšo
K tomu hrobu – mesto získalo grant 2 500,- €. Pán Krupa ml. na tom pracuje aby zmapoval
cintorín a výsledkom je aj návrh zmapovania pamätihodností. Do polovice decembra by mal tieto
veci mať ukončené. Zmapovanie všetkých umelecko-hodnotných hrobov a ich návrh na
zaradenie do pamätihodností mesta. Čo sa týka grantu, skúsime v komisii porozprávať a osloviť
Ministerstvo obrany.
Vladimír Petrek
Mestská polícia bola odvolaná z nečinnosti. Takýchto policajtov v meste nepotrebujeme.
Ing. Ján Lisoň
Ja som sa nevyjadroval o tom ako pracovala ani som nehovoril prečo bola zrušená. Ak policajt zle
pracuje zrušíme MP? Ak pracuje zle zamestnanec MsÚ, zrušíme mestský úrad?
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

18.10.2012

Primátor:

Bod č.: 6

Petícia občanov z ulice Trhovisko za odkúpenie nehnuteľnosti
MVDr. Michal Kapusta
Pána Langu aj s manželkou sme pozvali na úrad. Pán Langa nepredáva nehnuteľnosť
neprispôsobivým občanom. Chce vysporiadať nejaké veci ohľadne susedských vzťahov.
Porozprávame so susedmi aby rešpektovali vek týchto občanov.
Už bolo ďalšie echo – Štefánikova ulica p. Klimová – nie je to pravda, že predávajú dom
neprispôsobivým občanom.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-3

6

MZ berie na vedomie Petíciu občanov ulice Trhovisko za odkúpenie nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 7

Prima banka – dočerpanie úveru Dexia komunál komfort
Mgr. Jozef Bača
Dočerpanie úveru sa riešilo na finančnej komisii.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu ohľadne dočerpania úveru.
Mgr. Jozef Bača
Do budúceho rozpočtu treba rátať s navýšením v položke – splácanie úverov o 22 000,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Minulý mesiac sme zaplatili 31 500,- € za sklad CO, 15 000,- za obnova parku z rozpočtu mesta,
tak číslo, o ktorom hovorila ekonómka bude iné.
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii sme prebrali možnosť čerpania úveru. Je tam nízka úroková sadzba, komisia
odporúča aby MZ hlasovalo za dočerpanie úveru a za seba hovorím, že tých 47 000,- €
potrebujeme na vykrytie kúpy domov v meste – momentálne. Na poslancoch je kde tie peniaze
pôjdu.
Mgr. Jozef Bača
Uver je schválený, banka nepotrebuje dve uznesenia. Na rekonštrukciu domu na St. jarku 47
nám treba dať začiatkom budúceho roka 160 000,- €.
Peter Hanigovský
Na účte nemáme peniaze za odkúpenie nehnuteľností.
Mgr. Jozef Bača
Jednali sme s bankou, chcem aby ste povedali svoje stanovisko. Je niekto proti?
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-4

MZ berie na vedomie dočerpanie úveru Dexia komunál komfort z roku 2005 v sume
47 470,57 €.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 8

Prideľovanie bytov:
- Mariánske námestie č. 18, Spišské Podhradie
- Palešovo námestie č. 25, Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Predniesol správu zo zasadnutia bytovej komisie. Rokovali sme o žiadosti p. Piontekovej
o pridelenie bytu.
Ing. Marián Tirpák
Byt je momentálne v poriadku.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-2
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 na Mariánskom nám. č. 18 v Spišskom Podhradí pre pani:
Piontekovú Katarínu, bytom Kúpeľná 16, Spišské Podhradie na dobu určitú od 22.10.2012 do
31.1.2013 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
22.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-3
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 12 na Palešovom nám. č. 25 v Spišskom Podhradí pre pána:
Michala Lukáča, bytom Bijacovce 6 na dobu určitú od 22.10.2012 do 31.1.2013 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
22.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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.: 9

VZN č. 13/2012, ktorým sa zriaďuje Mestská polícia v Spišskom Podhradí
JUDr. Jozef Tekeli
V lehote na pripomienkovanie VZN mi neboli doručené žiadne pripomienky, žiaden pozmeňujúci
návrh zo strany občanov ani poslancov MZ . Podľa organizačného poriadku, ktorý tvorí prílohu
VZN je návrh na 2,5 pracovnej sily. MP teda tvoria dvaja príslušníci a náčelník, ktorý sa navrhuje
na polovičný úväzok.
Dr. Miroslav Varšo
Ja by som bol rád aby MP bola zriadená najprv na jeden rok, aby aj občania aj všetci tu mohli
odsledovať ako daní ľudia pracujú.
JUDr. Jozef Tekeli
Jedna vec je VZN a MP a druhou vecou je zamestnanecký pomer členov MP, ktorí tam pracujú
a majú normálny pracovný pomer, s nimi nie je problém uzatvoriť pracovný pomer na obdobie
jedného roka. Ale prijímať VZN na obdobie jedného roka neodporúčam. Výkon práce mestského
policajta je špecifický výkon práce, kde je potrebná kvalifikácia a odbornosť a spôsobilosť
narábania so zbraňami, výzbroj a výstroj, môže to mať negatívny finančný dopad meniť po roku
zamestnancov mestskej polície.
Dr. Miroslav Varšo
Ja sa chcem vyhnúť tomu aby sme nedopadli ako minule.
Štefan Faltin
Komisia riešila tento bod. Musíme zvážiť či chceme alebo nie MP.
MVDr. Michal Kapusta
Je bod – zriadenie MP, ty si predseda komisie ochrany verejného poriadku. Ty musíš predniesť
návrh komisie teraz.
Štefan Faltin
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie OVP. Prizval som všetkých poslancov na komisiu, okrem
p. Vandraška sa mi nikto neospravedlnil a na komisiu prišiel Dr. Varšo , p. Komara, p. Kapusta.
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Komisia je za zriadenie MP. Počet MP – 2,5. Termín – od 1.4.2013 – aby bolo času urobiť
konkurzné konanie.
JUDr. Jozef Tekeli
Podnet bol z komisie OVP a takto je zapracovaný do VZN.
Peter Hanigovský
Nebol som za zrušenie ale za rekonštrukciu MP. Som za to aby bola. Mám jednu zmenu do VZN
– toto je už tretia polícia, ku ktorej sa môžem vyjadriť, som proti aby členom komisie bol človek,
ktorý berie výsluhový dôchodok. Dá sa zakomponovať toto obmedzenie do VZN?
JUDr. Jozef Tekeli
Pracovno-právne veci nepatria do VZN. Je to nastavenie do konkurzného konania na obsadenie
pracovných pozícií.
Peter Hanigovský
Dávam návrh aby boli 2 dvaja členovia MP, nie 2,5.
Mgr. Peter Vandraško
Ing. Lisoň tu povedal, že je tu nejaká schyzofrénia. Ak my dokážeme za pár mesiacov meniť
názory a zrazu riešiť niečo ohľadne MP. Bola zrušená aj preto, že nebola funkčná, aj preto že boli
dvaja, dnes sa bavíme o takom istom počte a práve ten bol jedeným z dôvodov prečo sme ju
nechceli, že je ich málo. A dnes zase ideme do MP s takým istým počtom. Som zásadne pri
takomto počte proti. Či tu budú starí, noví policajti, pri tom počte to všetko nemôžu obsiahnuť.
Vtedy sme povedali na viac nemáme a ideme ju zriadiť zase v počte dvoch. Nespochybňujem
prácu komisie, ani to VZN ale v takomto prípade nemôžem hlasovať za to za čo som bol proti. Za
takýchto podmienok nie.
Štefan Faltin
V poriadku, súhlasím s tebou, všetkým poslancom bola poslaná pozvánka na komisiu, aby sme
tam prerokovali všetko a na MZ išli s výsledkom rokovania.
Mgr. Ján Furman
Nadviažem na p. Vandraška, v čl. 6 bod 6 – dlžka času 37,5 hodín. Ako zabezpečíme s dvomi
takúto prevádzku – viacsmennú? . 37 hod. do týždňa to sú 3 dni, čo ostatné dni?
JUDr. Jozef Tekeli
Aby v prípade potreby MP boli v meste aj do 18-tej. T.z., jedná sa o pružnú úpravu pracovného
času, pričom dodržanie celkového fondu práce sa bude sledovať kvartálne.
Mgr. Ján Furman
V tom dvojčlennom tíme to bude tak ako predtým, výkon nebude adekvátny k tomu čo
očakávame.
Peter Hanigovský
MP by mala fungovať na kontrolách VZN. Je to navrhnuté ako pružný pracovný čas. Máme troch
ľudí na kamerách, čo monitorujú mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Do 22.00 hod.
Peter Hanigovský
Časť mesta máme pokrytú kamerovým systémom.
MVDr. Michal Kapusta
4.-6.10 sme boli vo Vrbovom, majú MP 6 člennú. Aby stačili pokryť aj piatok, sobotu, aj noci keď
sú diskotéky. Pri zriadení 2,5 úväzku je potrebné 30 000,- €, počítač, priestor – lebo v priestoroch
bývalej MP sú teraz kamery (chránená dielňa) - to budú ďalšie náklady a pred hodinou a pol tu
boli ľudia, ktorí chcú chodník na Prešovskú ulicu za 140 000,- €. To čo sa robí teraz v meste, že
úrad znížil stav zamestnancov – tu sú peniaze, cez ktoré sa dá niečo urobiť a teraz sme zobrali na
vedomie, grant škola – 9 mesiacov nešli načas faktúry, myslím, že chránené pracovisko vykrýva
priestor a naozaj nevieme aký bude rozpočet , toto je o peniazoch. V tejto dobe ja nebudem
hlasovať za MP lebo neviem aký to bude mať dopad na rozpočet 2013.
Dr. Miroslav Varšo
Komisia odporučila náčelníka preto aby mal kto zadávať úlohy a kontrolovať MP, lebo zodpovední
do minulého roka nemali kvalifikáciu. Peniaze nie sú nikdy východiskovým bodom pri zriaďovaní
takých vecí, peňazí nebude nikdy dosť. Množstvo uznesení, ktoré bolo prijatých na MZ a potom
vybavenie mesta ako kamery, parkoviská a pod. nemá kto kontrolovať, tým pádom sú
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nezmyselné, to je vyjadrenie riaditeľa štátnej polície. MP má zmysel nie len ten, že občan má
pocit zodpovednosti. Pozývam poslancov aby zaujali jasné stanovisko k zriadeniu alebo
nezriadeniu MP.
Mgr. Miloslav Repaský
MP sme zrušili, na jednom MZ sa každý vyjadril či zachovať alebo zrušiť, na ďalšom MZ sa MP
zrušila, hlasovanie bolo tajné, MP, ktorú „máme“ teraz funguje najlepšie, či ich bude 6 alebo 8
bude fungovať tak ako bude riadená. Teraz ju nemáme a mesto funguje. Možno aj jeden MP by
poriešil situáciu, mesto nepotrebuje MP na 24 hod. Komisia má v tom jasno? Má nejakých
uchádzačov, ak bude výberové konanie kto bude jej členom a je v poriadku ak je náčelník na pol
úväzku, môže to byť?
Štefan Faltin
Komisia sa nebavila o osobách, rokovali sme o počte a o zriadení. Do konkurzného konania budú
vybraní poslanci MZ, členovia komisie a vedenie mesta.
JUDr. Jozef Tekeli
Riadenie osobou na polovičný úväzok je neštandardné, avšak rešpektoval som návrh komisie
OVP.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to jedna z riadiacich funkcií , ktorá nemôže byť vykonávaná na pol úväzku.
Mgr. Jozef Bača
Je len pochopiteľné, že komisia OVP chce peniaze na poriadok v meste, školská na školstvo,
kultúrna na kultúru, komisia výstavby na výstavbu atď. Je na vás ako zdvihnete ruky, ja osobne
zdieľam názor p. Lisoňa – počkať aký bude rozpočet, pred chvíľou sme ľuďom sľúbili, že sa
budeme zaoberať chodníkom na Prešovskej ulici. Treba tam 140 000,- €. Na St. jarok 47 –
160 000,- €, sklad CO – 31 000,- €. Splácanie úverov navyše 22 000,- €. Čo chceme mať
v rozpočte na rok 2013? Toto všetko si zvážte.
Mgr. Miloslav Repaský
Nemôžeme zabudnúť čo sme si pred pár mesiacmi povedali.
Uznesenie č.: MZ-10-12-BMZ schvaľuje zmenu v Organizačnom poriadku VZN o zriadení Mestskej polície v bode 1, bode 2
v znení – Mestskú políciu tvoria dvaja príslušníci MP z toho jeden bude vo funkcii náčelníka.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-12-BMZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012, ktorým sa zriaďuje Mestská polícia
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
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Mgr. Ján Furman

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 10

Rozpočet
Ing. Slávka Čarná
Bolo vám doposlané hospodárenie MŠK , ZUŠ a Služieb mesta. Má niekto k rozpočtom nejaké
váhrady?
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-5
MZ berie na vedomie hospodárenie MŠK Spišské Podhradie k 30.6.2012.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-6
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu ZUŠ Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí k 30.6.2012.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-7
MZ berie na vedomie hospodárenie spoločnosti Služby mesta s.r.o. v Spišskom Podhradí
k 30.6.2012.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-8
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie k 30.6.2012.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol návrh na zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Ing. Ján Jurečko
Mali sme plánované financie na nákup škrabky na zemiaky, ktorá chýba v jedálni, urobili sme
prieskum trhu, nákup cez 1 700,- € ja kapitálový výdavok.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-4
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠJ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí a to
nasledovne:
- presun 1 800,- € z kapitoly 630 tovary a služby na kapitolu 700 (kapitálové výdavky).
Rozpočet pre úpravou: 70 898,- € (610-620 – 49 000,- €, 630-640 – 21 898,- €, 700 – 0,- €).
Rozpočet po úprave: 70 898,- € (610-620 – 49 000,- €, 630-640 – 20 098,- €, 7 - 1 800,- €)
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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
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MVDr. Michal Kapusta
ZŠ Školská 3 ide pomôcť ZŠ Palešovo nám. 9 a MŠ.
Peter Hanigovský
Poprosil by som predsedov komisií aby plánovali komisie tak aby finančná bola posledná, lebo
toto je asi druhá vec, ktorá neprešla finančnou komisiou.
Je pekné, že Školská 3 ide pomôcť Palešovmu nám. 9. Niekoľkokrát som sa pýtal, že v akom
stave sú neuhradené faktúry prác naviac na ZŠ Palešovo nám. 9, nedostal som odpoveď. Tých
10 tis. bude už konečná suma?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Áno, to je posledné.
Mgr. Peter Vandraško
Preto sme mali komisiu aby sme si povedali posledné čísla.
Ing. Ján Jurečko
Nejde o nejaké nadbytočné prostriedky. Škola sa mala pustiť do rekonštrukcie podkrovných
priestorov, vyšla výzva o uchádzanie sa o peniaze z fondu, čakáme na odpoveď ministerstva.
Preto sú finančné prostriedky momentálne voľné, nebudú využité v roku 2012. Očakávame , že
tieto finančné prostriedky budú vrátené.
Z rokovania MZ sa ospravedlnil p. poslanec Mgr. Peter Vandraško.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-5
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2012 o sumu 12 000,- €.
Po úprave rozpočet ZŠ Školská 3 na rok 2012 v celkovej sume 658 322,- € ( 610-620 – 499 854,€, 630-640 – 116 153,- €, 700 - 40 315,- € ).
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-6
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2012 o sumu
10 000,- €. Po úprave rozpočet ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie v celkovej sume
438 512,- € ( 610-620 – 327 470,- €, 630 – 111 042,- € ), zároveň sa ZŠ Palešovo nám. 9
zaväzuje z rozpočtu roku 2013 vrátiť 10 000,- € do rozpočtu ZŠ Školská 3.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-7
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu MŠ Májová 54, Spišské Podhradie na rok 2012 o sumu 2 000,- €.
Po úprave rozpočet MŠ Májová 54, 199 818,- € ( 610-620 - 142 866,- €, 630-640 - 56 952,- € ) ,
zároveň sa MŠ Májová 54 zaväzuje z rozpočtu roku 2013 vrátiť 2 000,- € do rozpočtu ZŠ Školská
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3.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

18.10.2012

Primátor:

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Majetok mesta
Peter Hanigovský
Ján Gonda – Prešovská 8 – odkúpenie nehnuteľnosti.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-8
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku parcela KN-C 607 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
251 m2, a budova bez označenia súpisným číslom na parcele KN-C 607- zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 pre Jána Gondu rod.
Gonda, Prešovská 18, Spišské Podhradie - v podiele 1/1 za cenu 7,- €/m2 t. j. za cenu spolu 1
757,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-9
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – parcela KN-C 607 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 251 m2, a budova bez označenia súpisným číslom na parcele KN-C 607zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 na
Jána Gondu rod. Gonda, Prešovská 18, Spišské Podhradie - v podiele 1/1 spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pzemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-10
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku parcela KN-C 1772/10 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 24/2012 vyhotoviteľa
Lukáša Fabiana, 053 02 Klčov 131, overený Správou katastra Levoča dňa 28.9.2012 pod číslom
223/12 od pozemku parcela KN-C 1772/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1753 m2
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 pre Jozefa Sýkoru, trvale bytom
Tajovského 11, Poprad – v podiele1/2 a Mariána Sýkoru, trvale bytom Palešovo námestie 13,
Spišské Podhradie – v podiele 1/2 za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu spolu 224,- €. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-11
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KN-C 1772/1 – zastavané
plochy a nádvoria, ktorá je podľa GP č. 24/2012 vypracovaného geodetom Lukašom Fabianom
overeného Správou katastra Levoča dňa 28.09.2012 pod číslom 223/12, označená ako parcela č.
KN-C 1772/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, odčlenená z parcely č. KN-C
1772/1 – zastavané plochy a nádvoria z celkovej výmery 1753 m2 na LV č. 1 na Jozefa Sýkoru,
trvale bytom Tajovského 11, Poprad – v podiele1/2 a Mariána Sýkoru, trvale bytom Palešovo
námestie 13, Spišské Podhradie – v podiele ½ spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu
iného majetku – zosuladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pzemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

18.10.2012

Primátor:

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-12
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku parcela KN-C 1772/11 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 24/2012 vyhotoviteľa
Lukáša Fabiana, 053 02 Klčov 131, overený Správou katastra Levoča dňa 28.9.2012 pod číslom
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223/12 od pozemku parcela KN-C 1772/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1753 m2
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 pre Mgr. Ľudmilu Pattovú, Na
Šafránce 11, Praha - v podiele 1/1 za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu spolu 224,- €. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-10-12-B-13
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KN-C 1772/1 – zastavané
plochy a nádvoria, ktorá je podľa GP č. 24/2012 vypracovaného geodetom Lukašom Fabianom
overeného Správou katastra Levoča dňa 28.09.2012 pod číslom 223/12, označená ako parcela č.
KN-C 1772/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, odčlenená z parcely č. KN-C
1772/1 – zastavané plochy a nádvoria z celkovej výmery 1753 m2 na LV č. 1 na . Ľudmilu
Pattovú, Na Šafránce 11, Praha – v podiele 1/1 spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu
iného majetku – zosuladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pzemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

MVDr. Michal Kapusta
Pred mesiacom na MZ sme povedali, že je kupca na dom Komenského 3, odstúpili od kúpy domu
od p. Záhradníkovej, cena pre mesto je 40 000,- €.
Vladimír Petrek
Tak tlačí p. Záhradníková na predaj?
MVDr. Michal Kapusta
Čaká na uznesenie.
Mgr. Ján Furman
Našim cieľom je posunúť túto nehnuteľnosť ďalej.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme ďalší poradovník takýchto nehnuteľností? Nezariskujeme? Dotlačení sme riadne.
Vladimír Petrek
O to ide aby nás niekto nepredbehol.
Mgr. Miloslav Repaský
Raz nás niekto môže dobehnúť, nie predbehnúť.
Peter Hanigovský

15

Treba to regulovať.
Vladimír Petrek
Skúsiť tie mladé rodiny motivovať, že mesto mu poskytne úver a bude splácať mestu.
Mgr. Miloslav Repaský
Dávam návrh – skúsiť ponúknuť vyplatiť polovicu a ďalšiu vyplatiť do 6 alebo 12 mesiacov. Keď
chcú mesto dotlačiť aby mesto kúpilo a keď im záleží aby to nekúpil ten alebo ten, tak budú
súhlasiť so splátkami. My dáme teraz posledných 40 tis. € a nevieme čo ďalej. Mesto má časť 6
mesiacov aby našlo záujemcu.
MVDr. Michal Kapusta
Treba ísť s tým do jednania, teraz neviem či už v tomto prípade nie je neskoro.
Mgr. Miloslav Repaský
Takto sme postupovali pri iných pozemkoch a uhrali sme to. Tiež sa riadime podľa rozpočtových
pravidiel a dnes sme v mínuse. A príde o 5-6 týždňov situácia, že prídu 3 domy na predaj a mesto
bude na nule.
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii sme túto variantu nepreberali.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo keď o mesiac-dva príde podobný prípad?
Peter Hanigovský
Môžeme tento návrh zapracovať do uznesenia, polovicu teraz a druhú o nejaký čas.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja nie som pri jednaniach, neviem či sa s tým dá niečo urobiť.
MVDr. Michal Kapusta
Ja vstupujem do jednania, na začiatku rozbalím možnosti. Do tohto jednania potom musí ísť
niekto iný. Ja iné východisko nevidím, len kúpu.
Mgr. Miloslav Repaský
Možno to je vízia do budúcnosti. To je suma za sumou a už tých nehnuteľností máme dosť.
Štefan Faltin
Priláňam sa ku zástupcovi, stalo ho dosť námahy kým dospel k tomuto záveru, do budúcna by
sme ale s návrhom Mgr. Repaského mohli rátať. Neverím, žeby táto pani teraz súhlasila s inými
podmienkami na akých sa dohodli.
Ing. Marián Tirpák
A dať do zmluvy podmienky aby si vysporiadali záväzky, ktoré majú voči mestu.
MVDr. Michal Kapusta
Keby na LV boli všetci súrodenci tak sa to dá, ale je len jeden. Do zmluvy sa to teda dať nemôže.
Je tam jeden vlastník na LV.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-14
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, v obci Spišské
Podhradie na Komenského ul. č. 742/3, ktoré sú zapísane na LV č. 299, vedené v katastri
nehnuteľností Správou katastra Levoča:
- stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, súpisné číslo 742,
orientačné číslo 3, na parcela číslo 1527/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 129 m2,
- zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,
parcelné číslo 1527/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
parcelné číslo 1527/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2,
parcelne číslo 1527/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2
- záhrady – parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1528/1 – záhrady
o výmere 187 m2
od Alžbety Záhradníkovej rod. Kožárovej bytom Bielidla 900/14, Spišské Podhradie za cenu
40 000,- €. Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
p. Jílek – ponuka na odpredaj domu. Nie je to veľký dom, je to dom na ulici kde sa vchádza do
Podhradia. Ten pán si to zaslúži, že tak dlho čakal a že to nechcel predať neprispôsobivým.
Komisia odporúča odkúpiť túto nehnuteľnosť.
MVDr. Michal Kapusta
Najprv bolo 10 000 €, potom 8 000,- € a súhlasili s cenou 6 500,- €. V dome sa dlho nebývalo,
dvory sú zarastené.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-15
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, v obci Spišské
Podhradie na Štefánikovej ul. č. 477/23, ktoré sú zapísane na LV č. 1029, vedené v katastri
nehnuteľností Správou katastra Levoča:
- stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, súpisné číslo 477,
orientačné číslo 23, na parcela číslo 315 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 263 m2,
- zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,
parcelné číslo 315 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2,
od Márie Šredlovej rod. Noskovej bytom Kazňejovská 1214/17, Plzeň 1, ČR, za cenu 6 500,- €.
Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
0
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

Peter Hanigovský
Prečítal žiadosť p. Renáty Škopovej o odkúpenie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 85. Komisia
zobrala žiadosť na vedomie a odporúča mestu jednať s p. Škopovou o cene.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-9
MZ berie na vedomie žiadosť p. Renáty Škopovej bytom Spišské Podhradie, Palešovo nám. 16
o odkúpenie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 85 a odporúča mestu jednať s p. Škopovou
o cene.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť p. Petruľákovej – potrebuje materiál a dlažba zostane pôvodná.
Peter Hanigovský
Poďme sa tam ešte raz pozrieť a potom o tom rozhodneme. Minule keď sme schvaľovali financie
na dlažby tak sme hovorili, že tam zostalo cca 200,- €.
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Uznesenie č.: MZ-10-12-A-10
MZ berie na vedomie žiadosť p. Zlatice Petruľákovej bytom Levoča, Hradby 17 o poskytnutie
stavebných prostriedkov na opravu chodníka.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Peter Hanigovský
Žiadosť o opravu komunikácie na ul. Dr. Špirku.
MVDr. Michal Kapusta
Na konci ulice je položený frézovaný asfalt, ul. Dr. Špirku je vo vyjadrení na stavebné povolenie,
robíme všetko pre to aby sa urobila. Dnes bol kontrolný deň na NDS. Mal by to robiť Doprastav,
ukončí plochu aj okolo Immaculaty. Termín dokončenia je koniec októbra.
Vladimír Petrek
Ako budeme riešiť kanalizáciu?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem, kanalizáciu budeme riešiť aj na iných uliciach. Podáme žiadosť cez envirofond. Kanál sa
bude riešiť tak, že sa potom prekope.
Vladimír Petrek
Je nám jasné, že to bude aj po tej ceste.
MVDr. Michal Kapusta
Jednanie s diaľnicou je, že sa má opraviť tam kde sa chodilo autami, ktoré zásobovali výstavbu
diaľnice.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhoval som svojho času zjazd z jednotky aby zaťažené autá nechodili ani po Špirkovej ani po
Kúpeľnej ulici. Pracuje sa na tom? Dáva sa tam protihluková zábrana. Nemyslím si, žeby ľudia
chceli aby im tam chodili nákladné autá.
MVDr. Michal Kapusta
Ten návrh na križovatku čo si dal zamietli dopraváci, potom bol návrh p. Repaského – odbočovací
a pripájací pruh, toto musíme riešiť zmenou územného plánu. Stavebné povolenia boli
pripravené v roku 2006. Do ÚP to môžeme dať, to isté sme mali aj na komisii. Bude to dosť veľká
investícia aby to vybudovalo mesto na svoje náklady, toto už z peňazí diaľnice nebudeme môcť
urobiť. Je to 900 m.
Mgr. Jozef Bača
Urobiť 900 m odbočovacieho pruhu z cesty I. triedy z mestských peňazí, to nie je nasypať niekde
„šutolinu“.
Mgr. Miloslav Repaský
Zareagovali sme neskoro. Je to vysúťažené a vo výstavbe.
Hovorím za obyvateľov ulice Dr. Špirku, ubezpečovali ma, že už dlhšie žiadajú opravu cesty. P.
Biroščák na svoje náklady vyasfaltoval časť – vchod pred domom. Keby bola kanalizácia, všetci
by sme boli radi. Sú urobené zvody z diaľnice a pri poslednom daždi čo nebol veľký tam chrlila
voda na cestu. S tým sa bude niečo robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Ano.
Mgr. Miloslav Repaský
Rád by som vedel chronológiu rekonštrukcií ciest na uliciach. Ak by bola vízia, že tá kanalizácia
bude o rok, dva nepoviem nič, lenže z môjho pohľadu to bude 3 roky, ulica je prašná, sú tam jamy
a bola využívaná pri výstavbe diaľnice. Verím, že aj ostatné sa nám podarí v Sp. Podhradí.
Dr. Miroslav Varšo
Podporujem tento návrh, vytvoriť poradie čo sa kedy bude robiť aby aj v situácii ako je na
Palešovom námestí aby sa nerozhodovalo bezhlavo ale aby sa vedeli využiť náhodné
a neplánované ponuky, aby sa mesto zveľadilo a nie posúvalo do provizória.
MVDr. Michal Kapusta
Prechádzali sme s primátorom alternatívy – St. jarok, Hviezdoslavova ulica a keď sme prišli na
Školskú ulicu kde je v pláne chodník a sa to t.r. nepodarilo, tak sme sa rozhodli pre Školskú ulicu

18

a autobusové nástupište kde je najviac ľudí, ktorí cestujú autobusom, sú tam deti, ľudia, ktorí
nastupujú a vystupujú, idú napr. k lekárom a tiež preto, že na budúci rok bude Spišský
Jeruzalem, aby sme nevystupovali ako mesto v provizóriu tak preto Školská ulica a nástupište.
Dr. Miroslav Varšo
Žiadam aby aj poslanci boli do takýchto rozhodnutí pozvaní, sú obyvateľmi braní na
zodpovednosť. PD s obnovou námestia, ráta, že asfalt pôjde na Palešovom námestí nižšie, teraz
tu bola technika, aby sa to sfrézovalo a nie navyšova tam , kde je to neúnosné – toto nazývam
provizórium, hovorím o posledných rokoch, kde bolo treba hľadieť dopredu, určiť si priority,
z môjho pohľadu sa nevyužívajú, a že sa to robí partizánskym spôsobom za týmto si stojím.
Odmietam stáť za aktivitami primátora a zástupcu primátora.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem kto je partizán, ale ja určite nie. Mesto stojí tak ako stojí kvôli dvom veciam- nemalo ÚP
40 rokov a nemohlo čerpať granty, potom nech za to nesú zodpovednosť poslanci od roku 1989,
mohli mať obchvat keby sa 8 rokov nenaťahovali s vedením mesta. Nie som partizán a bolo by
nerozumné nevyužiť možnosti, ktoré ešte prichádzajú, keď sa nepripomienkovali stavebné
konania v roku 2005 a 2006 – ja za to nemôžem, ja som tu nesedel.
Peter Hanigovský
8 rokov sme sa naťahovali, to je pravda. Obchvat nebol možný, to nám povedali na začiatku aby
sme si to vyhodili z hlavy. Bolo tu x občanov, ktorí nechceli aby výluka išla cez mesto.
Rešpektovali sme vôľu ľudí. Mal ísť obchvat popod Sp. hrad– neprešlo, v Bratislave bolo
rozhodnuté. Vojnu s bývalým primátorom viedlo hnutie, ktorého si aj ty členom.
Mgr. Jozef Bača
Riešme súčasné problémy mesta.
Peter Hanigovský
Na zastávke sme išli 5 cm vyššie aj keď sa časť sfrézovala. Čo má mesto z toho, že nám tu
chodili autá, máme koberec na ceste, ktorá nepatrí mestu ale VÚC. Mali sme tu prach, máme
poškodené domy. Samotné mesto malo to, že nám Doprastav platil za prenájom pozemkov.
Mgr. Jozef Bača
Autobusové nástupište nemôže byť nižšie ako cesta II. triedy na Palešovom námestí.
Mgr. Miloslav Repaský
Nové koberce majú inú fazónu a to mesto začína vyzerať. Nepodarilo sa nám to čo pod ten asfalt
patrí, veľká škoda, že tých 40 tis. čo sme teraz odsúhlasili sme nedali na niečo iné.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-11
MZ berie na vedomie žiadosť obyvateľov ulice Dr. Špirku o opravu cesty.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

18.10.2012

Peter Hanigovský
Vzorodev – máme uznesenie, v ktorom je uvedené , že predávame pozemok pod Vzorodevom.
JUDr. Jozef Tekeli
Jedná sa o dve parcely. Na základe predchádzajúcej žiadosti Vzorodevu mu MZ schválilo predaj
jednej parcely pod budovou za cenu 7,- €/m2. Mesto zaslalo Vzorodevu výpis uznesenia.
Vzorodev však opätovne požiadal o prehodnotenie uznesenia, ich predstava je tá, aby obe
parcely získali bezodplatne formou vydržania alebo aby MZ aspoň zohľadnilo skutočnosť, že za
jeden z pozemkov už Vzorodev v minulosti zaplatil na základe hospodárskej zmluvy medzi MNV
a Vzorodevom.
Budeme trvať na pôvodnom uznesení 7,-€ alebo dať súhlas na vydržanie.
MVDr. Michal Kapusta
Čakajú na naše vyjadrenie, že či sa vieme dohodnúť alebo idú konať naspäť na súd. Čakajú na
dnešné rozhodnutie.
Peter Hanigovský
Navrhujem trvať na cene 7,- € a umožniť im zaplatiť v splátkach.
Mgr. Ján Furman
S možnosťou odrátať 1 812,- Sk, ktoré za pozemok v minulosti zaplatili v prepočte na eurá.
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MVDr. Michal Kapusta
Aký je rozdiel fyzickou osobou a právnickou? Pred tromi rokmi sme akceptovali doklad p. Rocha,
že kúpil od mesta v minulosti pozemok len to nedotiahol do konca a nedal zavkladovať, ostatné
veci sme mu predali za 7,- €. Vzorodev zaplatil za pozemok v minulosti tiež a nedal zavkladovať.
Dr. Miroslav Varšo
To čo bolo už raz zaplatené a ťažiť z toho nie je správne, aj keď urobil chybu ale to neznamená,
že ho budeme pýtať ešte raz zaplatiť. Vyvlastnenie to je už niečo iné.
Peter Hanigovský
Aká je výmera pozemkov?
MVDr. Michal Kapusta
Cca oba spolu do 400 m2,
Peter Hanigovský
Zameniť pozemky okolo budovy za rovnaké rozmery pod budovou a zbytok vyrovnať po 7,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
S tým aby nevznikol plot hneď vedľa cesty.
Uznesenie č.: MZ-10-12-D-1
MZ doporučuje jednať s právnym zástupcom v.d. Vzorodev Spišské Podhradie o mimosúdnom
vyrovnaní.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
0
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

Peter Hanigovský
Žiadosti o stavebný materiál na opravy chodníkov – p. Lesičko, p. Záhradníková a SVB Májová
46. Toto nie je koniec, ďalší ľudia sa pýtajú, žiadostí bude oveľa viac. O tomto som hovoril na
minulom MZ. Tá kolónka v rozpočte, ktorú sme navrhli bude taká malá, že to narobí viac zla ako
dobra. Komisia odporúča zobrať na vedomie žiadosti.
Vladimír Petrek
Netvrdím, že to je nesystémové. Čo je pre mesto výhodné? Stavebný materiál alebo zadať
zákazku. Ak sa balík peňazí vyčerpá, žiadosti sa presunú na ďalší rok. Ja by som to využil, že
niekto chce niečo pre mesto urobiť a zadarmo.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia odporúča – toho roku už neposkytovať stavebný materiál, vytvoriť balík
v rozpočte a posúdiť potom žiadosti jednotlivo. Stavebná komisia navrhuje zobrať žiadosti na
vedomie a na budúci rok vytvoriť v rozpočte balík peňazí.
Mgr. Miloslav Repaský
Nemali by sme zabudnúť určiť stavebný dozor, ktorý určí sklon a smer chodníka. Na
Podzámkovej ulici je každý chodník iný.
Vladimír Petrek
Pracovník mesta natiahne šnúrku a podľa toho sa robí.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak to nebude dodržané, tak sa peniaze nepreplatia. Zoberme si bytovky, iné okná farebné, iný
zasklený balkón, máme stavebný úrad, vôbec to tu nefunguje.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem, aby komisia dala dokopy všetky pripomienky, aby to bolo zverejnené aby to aj ľudia
vedeli, kam sa obrátiť, čo robiť v takejto situácii. Ľudia v tejto komisii budú vedieť.
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Uznesenie č.: MZ-10-12-B-16
MZ schvaľuje vytvorenie položky – oprava chodníkov v rozpočte na rok 2013.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+

18.10.2012

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Kanalizácia
Dr. Miroslav Varšo
Poslal som svoje pripomienky poslancom, primátorovi aj zástupcovi primátora. Mám pripravený
návrh – „MZ schvaľuje vyčlenenie financií v celej výške stočného počnúc rokom 2012 do fondu
pre výstavbu kanalizácie. Prostriedky budú využité na výstavbu kanalizácie na spoluúčasť pri
úspešných grantoch na kanalizáciu po schválení MZ“. Ide o to, že je treba do budúcna rátať
s peniazmi na kanalizáciu, či už spoluúčasť alebo ak sa mesto do toho pustí samé, ak ľudia platia
za stočné aby tie peniaze skončili v realizácii kanalizácie.
Mgr. Jozef Bača
V maily došlo k nezrovnalostiam čo kto povedal, ale nie je to podstatné. Som za vytváranie
rezervy, ale toto považujem za nelogické, ukladať peniaze do banky za 0% a na druhej strane
budeme brať úver. Neviem odkiaľ je informácia ,že ročne dostane mesto od PVPs 50 000,- €.
V roku 2007 to bolo 39 445,-€, v roku 2008 – 37 477,- €, v roku 2009 – 42 481,- €, v roku 2010 –
43 449,- €, v roku 2011 – 45 729,- €. Za 5 rokov to bolo spolu 208 581,- €. Ročne priemerne –
41 716,- €. Ak by sme každoročne odkladali peniaze zo stočného tak by sme šetrili na
kanalizáciu 130 rokov. Vy, poslanci, budete rozhodovať o každom eure, ktoré je v rozpočte.
Štefan Faltin
S viacerými ľuďmi som sa rozprával ale, že veľa ľudí neplatí stočné v meste, ale x ľudí púšťa
odpad rovno do potoka. Bol by som rád keby sa dalo zistiť kto neplatí stočné.
Peter Hanigovský
Je pravda, že niekto je napojený na kanalizačný zberač, platia všetci tí čo nemajú šachtu. Sú takí
čo platia paušál a neplatia stočné. Neplatiť stočné by mal len ten kto má doklad, že mu vyviezli
fekálie.
Štefan Faltin
20 rokov bývam v dome a platím vodné aj stočné, je potrebné zistiť kto platí a kto neplatí.
MVDr. Michal Kapusta
Sú ulice, ktoré nemajú kanál a nevyrúbu im poplatok za stočné.
Vladimír Petrek
Mesto dávalo podklady na vodárne.
Dr. Miroslav Varšo
Ide o to, že tí čo platia aby neplatili za niečo čo neexistuje a sú na tom rovnako ako tí čo neplatia.
Ak bude 40 tis. budúci rok sa môže urobiť úprava plánu aby bola zmysluplná a nie taká ako je
teraz. Chcem zaručiť tým ľuďom , ktorí platia aby tie peniaze boli použité na to za čo platia.
MVDr. Michal Kapusta
Vytvorí sa kapitola v rozpočte na kanalizáciu, ak má ísť výzva na kanál, dáme tam peniaze na
spoluúčasť.
Dr. Miroslav Varšo
Tých opráv bolo veľmi veľa čo sa týka kanála , ak je havária, riešme to v inej položke, ja by som
stočné dával na budovanie kanalizácie v meste. Ja som ten, ktorý platím a poviem, že nebudem
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dávať do opravy kanalizácie lebo je nefunkčná ale chcem a budem ochotný dávať dopredu
peniaze za vybudovanie funkčnej kanalizácie.
Peter Hanigovský
Doplňujem uznesenie Dr. Varša – výstavba, spoluúčasť, riešenie dažďovej vody.
Vladimír Petrek
Platí sa za stoky, kanalizácia je funkčná len tá voda nie je čistená. Treba vyžiadať zoznam
z PVPS kto platí a kto neplatí.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-17
MZ schvaľuje vyčlenenie financií v celej výške stočného počnúc rokom 2012 do fondu pre
výstavbu kanalizácie. Prostriedky budú využité na výstavbu kanalizácie na spoluúčasť pri
úspešných grantoch na kanalizáciu po schválení MZ“.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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.: 13

Správa hlavného kontrolóra z kontroly v ZUŠ Sídlisko hrad 28 Spišské
Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu o kontrole v ZUŠ. Bola opätovne vykonaná v ZUŠ už tretí krát. Dochádzka sa
zlepšila, znížil sa účet na zavedenie systému elektronickej dochádzky na sumu cca 1 300,- €.
V súčasnosti má ZUŠ namontovaný systém elektronickej dochádzky.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-12
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v ZUŠ v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Máme dva návrhy z komisie ohľadne neplatičov v mestských bytoch. Komisia navrhuje MZ
schváliť uznesenie, v ktorom poveria Služby mesta s.r.o. odpájaním vodomerov a elektromerov
v bytoch vo vlastníctve mesta u neplatičov. S.r.o. musí mať poverenie nakoľko nie je vlastníkom
bytov ale len správcom.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-18
MZ schvaľuje poverenie Služieb mesta s.r.o., Mariánske nám. 1, Spišské Podhradie odpájaním
vodomerov a elektromerov vo vlastníctve mesta u neplatičov v mestských bytoch, po 3
neuhradených zálohových platbách.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+
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Ing. Marián Tirpák
Vysvetlil situáciu ohľadne neplatičov a odpájania od elektriny a vody.
MVDr. Michal Kapusta
Konateľ spoločnosti chce aby mesto súhlasilo a išlo takouto cestou. Iné samosprávy to tak robia.
Mesto nemôže platiť za každého.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-19
MZ nariaďuje Službám mesta s.r.o., Mariánske nám. 1, Spišské Podhradie zaviesť cenník služieb,
ktorý bude obsahovať aj poplatok za opätovné pripojenie odberného miesta vody a elektriny.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Dr. Miroslav Varšo
V mene členov kultúrnej komisie chcem všetkých pozvať na „Dni Jána Harmattu“ – bude sa
konať konferencia cechu slovenského spolku zváračov – podarilo sa nájsť 23 vynálezov. Ján
Harmatta bude na konferencii, ktorá sa uskutoční v kinosále predstavený verejnosti. Je to
výnimočná osoba, ktorá na Slovensku v danej oblasti nemá obdoby.
Ďalej predniesol návrh na uznesenie na prijatie dvoch členov do kultúrnej komisie – p. Cecíliu
Valkovú a Martu Lackovú. Obidve s tým súhlasia. Dvoch členov sme vylúčili , skončili svoju
činnosť, tieto dve dámy sú veľmi aktívne a boli by sme radi keby sa schválili na posilnenie
komisie. Sú ľudia, ktorí prichádzajú a odchádzajú a treba ľudí, ktorí sú ochotní a chcú pracovať.
MVDr. Michal Kapusta
Za každého člena treba hlasovať osobitne.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-20
MZ schvaľuje za člena Komisie pre kultúru, kultúrne a historické pamiatky a pamätihodnosti mesta
pri MZ p. Cecíliu Vaľkovú.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
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Mgr. Ján Furman

+
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Uznesenie č.: MZ-10-12-B-21
MZ schvaľuje za člena Komisie pre kultúru, kultúrne a historické pamiatky a pamätihodnosti mesta
pri MZ Mgr. Martu Lackovú.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Dr. Miroslav Varšo
Komisia navrhuje vyhlásiť výberové konanie na novú webovú stránku mesta. V súčasnosti
stránka predstavuje bránu do mesta pre ľudí z vonku ale aj z mesta. Jedná sa okolo 500-800,- €.
Maximálna hranica je do 1 000,- €.
Ing. Marián Tripák
Koľko nás stála táto stránka doteraz?
JUDr. Jozef Tekeli
Treba si pozrieť aj výdavky na zriadenie stránky, táto stála 600,- €, t.j vytvorenie stránky
jednorázovo. Treba si uvedomiť, že stránka má veľa možností tak ako je nastavená, ale tieto
možnosti nie sú dostatočne využívané. Treba zvážiť či je efektívne zriaďovanie novej stránky.
Stránka je totiž vytvorená, ale my nie sme aktívni v napĺňaní obsahu stránky.
Dr. Miroslav Varšo
Hodiny som nad týmto strávil. Neposunulo to nič dopredu, nemám proti technickému vybaveniu
nič, ale pripomienky sme riešili, neposúvame sa dopredu.
JUDr. Jozef Tekeli
Čo to znamená posúvať sa dopredu? Ak nebudeme napĺňať obsah, my – mestský úrad, poslanci,
komisie, ai. - toto nikto z vonku za nás neurobí. A to neovplyvní ani tá najdrahšia stránka.
Dr. Miroslav Varšo
Nevhodné vizuálne riešenie, nevyznajú sa ľudia v nej. A toto rieši nová stránka, hovorím
o celkovom dojme o vizualizácii, preberali sme to konkrétne aj s dotyčnými osobami.
Mgr. Jozef Bača
Tak nájdime riešenie – páči sa vám stránka mesta Levoče? SNV? Prahy? Alebo iného mesta?
Máte predstavu ako by mala vyzerať?.
Mgr. Ján Furman
Navrhujem komisii pre kultúru nech spracuje víziu ako tá stránka má vyzerať aby aj ponuky sa na
základe vízie mohli dať.
Dr. Miroslav Varšo
Je spracovaná.
Mgr. Ján Furman
Ja som sa s tým nestretol.
JUDr. Jozef Tekeli
Ak nebude naplnený obsah stránky – t.j. potrebné dokumenty a obsah jednotlivých položiek (napr.
zdravotníctvo) bude prázdny po otvorení, tak mi ako návštevníkovi nepomôže, ani ak mi budú
bublinky vyskakovať po okrajoch stránky. Jednoducho nechcem aby sa ďalších 800,- € vyhodilo
na stránku, ktorá bude mať prázdne polia.
MVDr. Michal Kapusta
Budem chcieť od teba, pán predseda, aby si mi dal parametre, ktoré navrhujete, ako má stránka
vyzerať, aby som to zapracoval do výberového konania..
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Dr. Miroslav Varšo
Podklady pripravíme.
Mgr. Ján Furman
Potom by bolo dobré, mať kompetentnú osobu, ktorá bude spravovať tú stránku a tiež ju bude
čistiť, upravovať, aktualizovať, dávať tam novinky, atď.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-22
MZ schvaľuje vyhlásiť výberové konanie na zriadenie novej webovej stránky mesta. Finančný
strop: do 1 000,- €.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
I.štvrťrok 2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Park za MsÚ sa stal „Parkom kultúry“ – stáva sa častejšie, že účinkujúci museli fungovať pri
chabom osvetlení . Z komisie vzišiel návrh kompletného osvetlenia parku. Viem, že je to
požiadavka najťažšia zo všetkých doteraz. Treba rátať s rozpočtom, s nejakým návrhom
osvetlenia ale tak ako je teraz, je nefunkčný. Práve pri akciách kultúrneho leta.
Štefan Faltin
Ja by som povedal, že niekto druhý zlyhal. Vystupujúci z Poľanoviec nemohli vystupovať, nebolo
svetlo.
Dr. Miroslav Varšo
Aj tribúnu treba osvetliť aj park, aby sa tam ľudia mohli pohybovať. Aby sa v budúcnosti zase
neriešila neriešiteľná situácia keď tam tie svetlá nie sú.
MVDr. Michal Kapusta
Hovoríme o verejnom osvetlení, amfiteátri aj stánkoch? Je potrebné to dať do rozpočtu na budúci
rok.
Dr. Miroslav Varšo
Nejde o to, že budúci rok má byť všetko osvetlené. V momentálnej situácii to nie je reálne ale
treba sa tým zaoberať.
MVDr. Michal Kapusta
Pri komplexnej obnove námestia je amfiteáter umiestnený pred MsÚ, nie v zadu. Musíme skĺbiť
projekt verejného osvetlenia v meste.
Dr. Miroslav Varšo
Nech je to riešenie zatiaľ prechodné, provizórne.
Mgr. Miloslav Repaský
Komplexne sa dá robiť aj etapovite.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-23
MZ schvaľuje riešenie osvetlenia parku, pódia a predajných stánkov v Parku kultúry.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
I.polrok 2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+
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Mgr. Jozef Bača
Prečítal mail od p. Šottera – poďakovanie za akciu „Stretnutie rodákov“.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem poďakovať aj tebe p. primátor, že táto akcia mohla byť pri prestretom stole.
Vladimír Petrek
Podal správu zo zasadnutia komisia životného prostredia. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-12-B-24
MZ schvaľuje premiestnenie trhoviska pred budovu MsÚ do Parku kultúry.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+

18.10.2012

+
+
+
+
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Dr. Miroslav Varšo
Tie stánky sú už staré a treba ich odstrániť.
MVDr. Michal Kapusta
Keď bola možnosť čerpať grant na predajné stánky tak aj na našej komisii bolo zrušiť trhovisko
pred úradom.
Podal informáciu zo zasadnutia stavebnej komisie – robí sa GP na prechodziu komunikáciu z ul.
Dr. Špirku na IBV Pivovar. Od p. Repaského by sme mali kúpiť cca 40 m2 pozemku a tiež od p.
Novákovej, ktorá vlastní vedľajšiu parcelu, ona súhlasí s odpredajom pozemku, chcela by to
takým spôsobom aby sme od nej kúpili celý pozemok a po zavkladovaní by sme časť pozemku
odpredali p. Ivančovi, ktorý to chce kúpiť.
P. Čolák – kúpalisko – vyčlenenie parcely p. Čoláka – ihrisko a parcela na kúpalisku (zámena
pozemkov).
Mgr. Ján Furman
Na minulom MZ som rozprával o činnosti či nečinnosti komisie z Katúň, prešiel mesiac a nemáme
žiadnu zápisnicu zo zasadnutia, čo komisia robí alebo nerobí aby sme dostali aj my určité
podklady o dianí v tejto mestskej časti. Viem, že sa konala komisia za účasti primátora a zástupcu
primátora ale zápis z toho sme nevideli.
MVDr. Michal Kapusta
Je urobená PD na IBV v Katúni. Zápisnicu som nevidel, nedostal. Členovia komisie doporučili
predsedovi aby sa zúčastňoval zasadnutí MZ aby mohol predniesť návrhy z Katúň.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-13
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

18.10.2012

Primátor:
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Bod č.: 15

Rôzne
Mgr. Miloslav Repaský
Vzorodev – chcú si vysporiadať pozemky lebo asi chcú budovu predať, nie že to dopadne tak,
žeby sme my nemuseli odkupovať túto budovu. V Podhradčanovi bol oznam, že podnety do
rozpočtu aby sa dali do 15.10. Nestihol som to, môžem to predniesť teraz? Dobrovoľníci – rodičia
chcú príspevok 500,- € na prevádzku klziska na Štúrovej ulici.
JUDr. Jozef Tekeli
Kto je žiadateľ? Nemôže to byť fyzická osoba, musí to byť právnická osoba. Bežnej fyzickej
osobe – nepodnikateľovi, nie je možné v súlade so zákonom ani VZN poskytnúť dotáciu.
Mgr. Miloslav Repaský
Beriem to, myšlienka nie je zlá.
Ďalej chcem poprosiť o vyčlenenie peňazí na PD na koncertnú sálu v ZUŠ.
Mgr. Ján Furman
Nemala by ZUŠ-ka mať prioritný záujem o koncertnú sálu?
Mgr. Miloslav Repaský
Ďalej žiadam zaradiť do rozpočtu vybudovanie zábradlia na „osemnástke“, nie je tam zábradlie ani
lávka, chodia tam deti je to nebezpečné. Tam má problém fyzicky zdatný človek a nie staršia
osoba ako tam chodia.
Štefan Faltin
Chcem upozorniť na to, že sa budú robiť dopravné značenia, potiahol sa nový asfalt a prechod
pre chodcov pri kláštorku vyúsťoval rovno do cesty, keď sa bude robiť nové značenie aby
vyúsťoval z jednej strany chodníka na druhú. Parkujú pred kláštorkom autá na chodníku. Treba na
to upozorniť. Občania Sídliska hrad ma požiadali aby som tlmočil ich požiadavku na opravu cesty
smerom od „Dufartu“ na Sídlisko hrad – bolo by dobré keby sa tam dal asfalt ku prvej bytovke. Na
Robotnícku ulicu tiež keby sa dala urobiť cesta, aspoň zaplátať diery v ceste, viem, že naraz sa
všetko nedá. Robí sa rekonštrukcia parku a bol som na mieste keď sa tie stromy rezali a sú
všelijaké názory ľudí – vyrezali sa stromy, dám kolovať fotky o aké stromy sa jednalo, aké boli
choré. Je jasné, že v novom parku nemôžu ostať staré stromy. Poprosím vás, páni poslanci,
vysvetliť ľuďom aby nenadávali – objasniť im dôvody výrubu stromov v parku.
Mgr. Jozef Bača
PD námestia sa robila v roku 2005 a 2006. My dnes neriešime problém kde budú stromy a či
budú alebo nebudú my hľadáme peniaze na realizáciu a nemôžeme si dovoliť prerábať PD
(projektovú dokumentáciu).
Mgr. Ján Furman
Chcem upozorniť na cestu do Katúň, už aj na minulom MZ som o tom hovoril, chcem požiadať
vedenie mesta aby sme začali nad tým intenzívnejšie uvažovať. Aby sme požiadali VÚC aby to
zahrnul do svojho budúcoročného rozpočtu. Tá cesta je v katastrofálnom stave. Viem, že to je beh
na dlhé trate ale pokúsme sa. Alebo zameniť cestu aby ju vzal VÚC Prešovský. Ide napríklad
odhrnovať cestu - neodhrnie lebo je v inom kraji.
Mgr. Jozef Bača
Posyp a odhrňovanie sa rieši ale nerieši sa asfaltový koberec.
MVDr. Michal Kapusta
Dosť veľa sa jedná s PSK, zvoláme jednanie spolu s KSK a pôjdeme tam na šetrenie. Dopravné
značenie zvislé aj vodorovné sa bude robiť. My nemôžeme povedať, že tam bude prechod pre
chodcov kde chceme, to určite nie. Všetko bude odkonzultované s odborníkmi. Niektoré veci sú
už dané dávno, dajú sa ale korigovať.
Dr. Miroslav Varšo
Pán Hockicko navrhuje derniéru železnice.
Dr. Miroslav Varšo
Či by nebolo možné uvažovať o takom slávnostne-smutnom ukončení. Keď sa vychádza z tunela,
je tam odbočka na Beharovce, nie je tam uvedené Sp. Podhradie. Väčšina sa otáča do
Sp.Podhradia až pri Nemešanoch. Bolo by dobré to poriešiť a obrátiť sa na diaľničnú spoločnosť
aby tam bola uvedená tabuľa aj Sp. Podhradie.
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MVDr. Michal Kapusta
Boli sme na jednom sedení s primátorom s riaditeľom detskej železnice a vznikla myšlienka či
neísť cestou historického vlaku aby jazdil cez turistickú sezónu. Možno, že myšlienka nie je zlá, ak
budeme mať podklady, posunieme ich ďalej.
Peter Hanigovský
Ak sa zvýši asfalt ja by som tiež chcel na časť Mariánskeho námestia.
Mgr. Jozef Bača
Na budúci rok tu bude Spišský Jeruzalem, pokiaľ sa niečo zvýši tak ideme na chodník po starej
Levočskej ceste, je naozaj v dezolátnom stave.
Štefan Horbaľ
Keby sa zvýšilo asfaltu tak aj na Štúrovu ulicu je potrebný.
Mgr. Jozef Bača
Máme ponuku na auto na zber komunálneho odpadu – ako myšlienka je to dobrá vec. Mali by
sme to na komisii životného prostredia a finančnej prerokovať. My ročne dáme firme, ktorá zváža
KO – cca 60 tis. €. Ponúkajú splátky okolo 30 000,- € ročne. Ani firma ani auto nehovorím, že
musí byť toto, hovorím len o myšlienke.
MVDr. Michal Kapusta
Je tam potrebná odborná spôsobilosť, je tam potrebné mať zmluvu s Brantnerom, že máme na
niekoľko rokov umožnené uskladnenie odpadu, dávame na vedomie či ísť touto cestou. Mesto
Krásno nad Kysucou si vyvážajú odpad samy, robia to cez mesto. Otázne je či by nás Brantner
pustil na skládku. Mali by nám poslať lepšie čísla ohľadom réžie a nákladov. Tam by bola cesta
a nebolo by potrebné ani nedvíhať poplatky za vývoz KO v meste.
Mgr. Jozef Bača
Viacero obcí a miest si riešia odpady vo vlastnej réžii.
Peter Hanigovský
Túto informáciu sme mali na finančnej komisii, páči sa mi to ísť týmto smerom. Zamýšľal som sa
aj nad možnosťou variabilného typu vozidla, pri tomto type tam môže byť aj lisovacia súprava.
Toto vozidlo, o ktorom si hovoril, bude jednoúčelové. Ak budeme lacnejší tak možno aj niektoré
obce by chceli využiť naše služby. Ak by to bolo vozidlo variabilné, tak by mesto mohlo vynášať aj
separovaný zber. Nadstavby sa dajú demontovať. Do budúcnosti skúsiť aj iné varianty, číslo
vozidlo napr. 15. Nápad podľa mňa je to dobrý. Ale viac využiť toto variabilné auto.
MVDr. Michal Kapusta
Dnes to je len o informácii.
Vladimír Petrek
Treba zistiť či nás Brantner pustí na skládku.
Peter Hanigovský
Brantnerovi je jedno kto mu odpad dovezie a kto mu zaplatí na uloženie odpadu. Má to bez práce,
bez réžie atď. O to by som nemal strach.
Vladimír Petrek
Koľko platíme za uloženie odpadu?
Mgr. Jozef Bača
Za uloženie odpadu ročne platí mesto cca 15 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-10-12-A-14
MZ berie na vedomie podané informácie o možnostiach riešenia odpadového hospodárstva
v meste Spišské Podhradie na ďalšie obdobie.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Mgr. Jozef Bača
Podal informáciu ohľadne vstupu mesta do združenia miest Unesco na Slovensku.
Peter Hanigovský
Toto je o niečom inom, vyšší level, poprosím zoznam všetkých združení, v ktorých mesto je
a zvážiť čo je užitočné a čo nie.
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Uznesenie č.: MZ-10-12-A-15
MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadom zámeru založenia Záujmového združenia
právnických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO.
Zodpovedný:
Termín:
18.10.2012
Overovatelia:
Primátor:
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 18.10.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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