Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 24.4.2014
Program:
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) Prenájom parkoviska pod Spišským hradom na sezónu
2014
7) IBV Pivovar I. etapa:
a/ podanie informácie o harmonograme stavebných prác
na lokalite IBV Pivovar
b/ určenie formy predaja stavebných pozemkov
8/
Správa hlavného kontrolóra pre MZ v Spišskom Podhradí
o výsledkoch kontroly dochádzky zamestnancov ZŠ
Palešovo nám. 9
9/
Správy z komisií pri MZ
10/ Úprava rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie pre rok
2014
11/ Rôzne
12/ Záver

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
zástupca primátora

primátor
primátor, zástupca
primátora, predseda
komisie
hlavný kontrolór

predsedovia komisií
vedúca
ekonomického
oddelenia
predsedajúci

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

N
P
P
N
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Štefan Horbaľ
Štefan Faltin
MVDr. Michal Kapusta
Jozef Komara
PaedDr. Martin Sereday
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
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Privítal prítomných na zasadnutí MZ.
Navrhujem aby sme riaditeľovi firmy Euro Kameň dali slovo po bode č. 5 – Podnety občanov.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-1

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania – Euro Kameň s.r.o., Štefánikova 43,
Spišské Podhradie – žiadosť o prehodnotenie uznesenia z MZ 30.1.2014.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-14-B-2

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

Termín:

24.04.2014

Primátor:

+

+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
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
Máte nejaké pripomienky ku kontrole plnenia uznesení?
- pripomienky neboli
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o projektoch – chodník Prešovská ulica a Štefánikova ulica – ukončilo sa
uloženie elektrického vedenia. Kompostáreň – ukončilo sa VO na stavebné práce, ČOV a kanál –
bola podaná žiadosť na MŽP 16.4.2014 - celkové oprávnené náklady sú 3 037 287,45 € s DPH.
7.4.2014 bola podaná žiadosť o NFP – meštiansky dom Starý jarok 44 na múzeum. IBV Pivovar
I. Etapa – elektrika VN, trafostanica – príprava zmluvy s VSD Košice, NN siete – zmluva VSD
Košice, stavebný dozor je Ing. Peter Palenčár. Schválená žiadosť na IBV Pivovar splašková
kanalizácia vo výške 189 190,37 €. Dodávateľ Make technology s.r.o. Bratislava. Odstránenie
skyvky humusu na IBV Pivovar, dodávateľ stavebných prác. O.P. Trade s.r.o. Markušovce. Je
schválená žiadosť na aktualizáciu manažment plánu lokality Unesco – 5 000,- €. Obnova VP na
Mariánskom nám. pred MsÚ a poštou - 18 367,10 €. Zriadenie muzeálnej izby – vitríny
s osvetlením na Mariánskom nám. 34 – 12 000,- €. Je vyhlásené výberové konanie na
riaditeľov ZUŠ, MŠ a ZŠ Palešovo nám. 9. Termín podania 9.5. do 11.00 hod.
Podal informáciu o pracovných cestách.
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Uznesenie č.: MZ-04-14-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Nájomníci bytového domu na St. jarku 47 dali dotaz , že prečo im ide teplá voda len 3 hod. ráno
a 3 hod. večer. Ak si platia tak chcú mať teplú vodu celý deň. Dosť veľké poplatky tam sú, tak byt
I. kat. mal mať teplú vodu celý deň. Obyvatelia z Prešovskej ulice – zdá sa im, že od úseku od
uličky ku mlynu sa zúžil chodník, hneď na začiatku je obrubník daný na výšku – bolo by vhodné
aby sa to upravil do šikmej plochy aby sa tam dalo prejsť s kočíkom aj s vozíkom.
MVDr. Michal Kapusta
Presne je chodník taký široký ako bol pôvodný. Ide len o očný klam.
PaedDr. Martin Sereday
Ozval sa mi p. Petrek z Májovej ulice či sa uvažuje alebo je pripravený systém efektívneho
spravovania ihriska pri jeho firme, lebo deti sú tam bez dozoru a keď je uzatvorené ihrisko
rozoberajú pletivo aby sa tam dostali. Je tam neúnosný hluk, aj v byte aj v kanceláriách.
Dával požiadavky na poskytnutie informácií na mesto týkajúce sa nákladov na údržbu a dodnes
nedostal žiadnu informáciu.
Peter Hanigovský
Mňa kontaktuje pravidelne p. Petrek. Za posledné dva týždne čo som tam videl - jedna z bránok
bola mimo areálu. Vrchná sieť nad košom, časť koša je odtrhnutá, nehovoriac o pletive čo sme
dávali minulý rok. Je totálne zničené. Deti kopú do sietí. Dávam návrh aby sa komisia OVP spojila
s p. Petrekom a aby si sadli na nejaké poobedie k nim do kancelárií keď sú prázdniny alebo voľný
deň aby videli ako to tam vyzerá. Nech sa prepracuje štatút. Ak sú tam staršie deti, čo používajú
ihrisko na kaskadérske účely, tak to je neúnosné.
Mgr. Peter Vandraško
To ihrisko je už kauza od kedy ihrisko funguje. Snaha mesta stále bola nájsť strednú cestu. Pán
Petrek chcel mantinely - mal ich, potom ich nechcel mať - dali sa preč, chcel siete - dali sa, chcel
aj hore siete – dali sa, urobili sme všetky ústretové kroky. Keby sa to ihrisko zničilo spôsobom
opotrebenia pri športových hrách, tak mi to nevadí, ale vadí mi to, že sa z toho stáva horolezecká
stena a lezie sa po pletive a že sa ničí nie opotrebovaním skrz športu. Deti sú živé a že tam je
hluk.... doma nemôžu kričať, v škole nemôžu, na ihrisku nemôžu tak kam majú ísť? Som za
pravidlá, už je tam aj človek čo to otvára, zatvára, ale argumentovať, že je tam hluk a rachot tak
mi je to proti. Samozrejme, že je tam hukot, hrajú basketbal atď. ja to mám tiež pod oknom. To je
záležitosť výchovy v rodine a nie mesta. U niektorých rodičov pochodíme ale u niektorých nie.
Nechcem ísť proti nikomu ale hluk a krik, buchot a rachot patrí na ihriská.
Jozef Komara
Omieľaná pesnička už asi dva roky. Od mantinelov, zdvihnuté siete, presietenie, atď. – aj my sme
na ihrisku kričali a jačali, ihrisko na tej ulici je 40 rokov a firma je tam koľko rokov? Čo tam teraz
dáme povolenie, že môžu deti chodiť len do 10 rokov alebo ako? Tam menší hluk nebude, či tam
ihrisko bude alebo nie. Sú tam deti. Na komisiách sme to mali možno 10x, je tam správca,
odmyká, zamyká a aj napriek tomu sa ihrisko poškodí. Pred niekoľkými rokmi bola skupinka
mladistvých – vtedy tam bol problém, teraz neviem kto tam taký problémový chodí. Aby sme
neboli zlí pre rodičov detí, ktorí tam bývajú , že kam majú deti chodiť.
Štefan Faltin
Naša komisia sa možno 10x zaoberala týmto ihriskom, kompromis bol, urobilo sa všetko preto
aby tam nebol taký neporiadok ako tam je, je to o výchove detí. Z našej strany bolo urobené
všetko možné a ja si nemyslím, že keď nás p. Petrek zavolá a my tam budeme počúvať, že niečo
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vyriešime. Aj my chodíme hrať v nedeľu futbal a tiež kričíme a je nás počuť. Nechcime aby deti
boli na ihrisku ticho. Chápem aj p. Petreka, že počúva krik.
Miroslav Longauer
Plne súhlasím s poslancami, výchovou detí to nevyriešime ale nedá sa tam nainštalovať kamera?
Mohla by pomôcť.
Štefan Sýkora
Chcem informáciu ohľadom hospodárenia mesta. Mám vedomosť, že z majetku mesta zmizli 3
obrazy, ktoré majú vysokú hodnotu. Boli darované občiankou mesta v roku 1959 mestu. Jeden
z obrazov som videl u dotyčnej zamestnankyne mesta priamo u nej doma. Hlavný kontrolór zaslal
odpoveď na políciu, že prešla skartačná doba. Obraz sa nemôže skartovať, môže sa odpredať. Je
to majetok mesta, hodnota týchto obrazov je cca 5 000,- €. Mesto by malo mať záujem aby tie
obrazy sa dostali späť do mesta. Pán primátor má kompletnú dokumentáciu, môže ju dať
poslancom k nahliadnutiu. Autor: pani Kurillová. V roku 1959 darovala obrazy mestu. Jeden
z týchto obrazov som na vlastné oči videl u jednej dotyčnej v dome a kde sú tie dva ostatné bude
vedieť dotyčná osoba. Pred rokom sa schválili turistické poplatky, bol by som rád aby sa to
zverejnilo koľko sa vybralo na týchto poplatkoch. Máme dosť ubytovacích zariadení a chcel by
som vedieť či všetky zariadenia si túto povinnosť splnili.
Mgr. Jozef Bača
Primátor prečítal čestné prehlásenie o darovaní obrazov. Toto rieši polícia.
Štefan Sýkora
Nerieši to už, ukončili vyšetrovanie lebo kontrolór napísal, že tieto obrazy nie sú v evidencii mesta.
Nemohli sa obrazy jednoducho vypariť.
Mgr. Jozef Bača
Na „turistických“ poplatkoch je vybratých cca 900,- €. Je presná evidencia kto koľko zaplatil.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Mesto nedalo vyjadrenie, že došlo k skartácii, také vyjadrenie nikdy nebolo. Mesto nevedie
v evidencii takýto majetok, či bola skartácia či nebola, neviem odkiaľ máte takéto informácie,
mesto nemá v evidencii takýto majetok. Nemyslím si, že je vhodné aby sme hovorili na verejnom
zasadnutí o vyšetrovaní.
Štefan Sýkora
Vyšetrovanie bolo ukončené s tým, že ste poslali vyjadrenie. Mesto nevedie evidenciu v dôsledku
skartácie inventárnych zoznamov. Vyšetrovanie bolo ukončené na základe vášho vyjadrenia. Je
to duchovná hodnota mesta. Vekom sa obrazy zhodnocujú a darovala to bývalá občianka tohto
mesta.
Peter Hanigovský
Už sú všetky kontajnery na šatstvo stiahnuté?
MVDr. Michal Kapusta
Stiahli sme ich na miesto kde sú uložené veľko-objemové kontajnery. Je zber šatstva 2x do roka
cez Komunitné centrum. Uvidíme ako sa osvedčia kontajnery na inom mieste.
Štefan Sýkora
Akým spôsobom sa bude ďalej pokračovať a ako sa to bude riešiť s tými obrazmi? Máme tu ešte
bývalú pracovníčku knižnice p. Boronovú, je tu p. Kurilová – oni o týchto obrazoch vedia. Bol by
som rád keby sa urobili náležité kroky. Jeden z týchto obrazov je u danej osoby na chodbe je to
obraz P.O.Hviezdoslava. Dôkaz je tu, že to mestu darovala. Tie obrazy viseli v knižnici.
Mgr. Peter Vandraško
Tebe teraz začali tie obrazy chýbať?
Štefan Sýkora
To sa ľudia pýtajú.
MVDr. Michal Kapusta
Treba zobrať na vedomie tvoj podnet.
Štefan Sýkora
Jeden z týchto obrazov je u danej osoby v rodinnom dome. Ak ten obraz dotyčný doma má tak
musí mať doklad o tom ako k danému obrazu prišiel.
Uznesenie č.: MZ-04-14-A-2
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MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

24.04.2014

Primátor:

Bod č.: 6

Euro Kameň s.r.o. Spišské Podhradie
Ing. Ján Mucha
Vážení poslanci, už som tu 3x, požiadal som vás už tretíkrát o povolenie prejazdu motorových
vozidiel cez mesto za účelom vývozu materiálu z lomu Dreveník. Vašim konaním, že ste zamietli
našu žiadosť sa firma dostala do reštrukturalizácie. Podľa mojich právnikov je to protiprávne. Bol
nám zakázaný prejazd cez mesto, firma sa nachádza v k.ú. Sp. Podhradie a nikto nám nemôže
zakázať výjazd áut z firmy. Iní na úkor nás sú zvýhodňovaní. Stalo sa to uznesením MZ. Každý
z poslancov, som veril, že to pochopil. V minulosti sme vyvážali 10 000 t. denne, teraz som
potreboval 5 000 t mesačne, čo nám zabezpečí mzdu pre zamestnancov na dva mesiace. Keď
sme začali vyvážať tak bolo toľko mailov a výhrad ako keby sme sa niečím previnili. Neviem prečo
primátor a zástupca primátora navádzali ostatných poslancov aby konali tak ako konali. Bolo mi
povedané, že za 500,- € som predal kameň do parku, dal som ho zadarmo, ak ho niekto
vyfakturoval nech si spytuje svedomie. Po analýze výsledkov som sa rozhodol, že budem mesto
žalovať za ušlú škodu, ktorú mi spôsobilo, ale nepoškodil by som mesto a vedenie ale všetkým
občanov. Moji zamestnanci sú aj občanmi vášho mesta, kvôli tomu som od toho ustúpil. Žiadam
vás aby ste prehodnotili svoje predchádzajúce stanovisko a aby ste triezvo uvažovali pri zmene
tohto uznesenia. A oponovať s tým, že je mesto zapísané v Unesco, to nie je argument. Pri
výstavbe SNM v Bratislave ma p. Kňažko, vtedajší minister kultúry, informoval, že unesco nebude
robiť žiadne kroky proti ťažbe spišského travertínu. Lom Dreveník je to v rámci bývalej
Československej republiky najstaršia ťažba travetínu. Chránené ložiskové územie bolo vypustené
aby sa nezmenšovali hranice chránenej pamiatkovej rezervácie. Materiál na výstavbu diaľnic je
vyrábaný zo zbytkového materiálu. Ťažbu travertínu kontroluje schválená komisia, v ktorej je aj
zástupca vášho mesta. Snažíme sa dodržiavať podmienky stanovené dobývaním aby sme neboli
potrestaní. Trestá nás jedine mesto lebo nám zakazuje prejazd. Vy nám nemôžete zakázať, my
máme sídlo v k.ú. Spišské Podhradie. Je firma momentálne v reštrukturalizácii, trpím nie len ja
ale aj občania. 30% zamestnancov sú občanmi mesta, nedokážu to pochopiť. Takéto autá ako
naše bežne prechádzajú mestom a nevadí vám len autá z Euro Kameňa nesmú prechádzať.
Možno ste boli pomýlení nad niektorými názormi tak preto ste hlasovali tak ako ste hlasovali.
Ďakujem, že som mal možnosť tu dnes prísť a vysvetliť to.
Mgr. Peter Vandraško
Ja som bol jeden z tých, kto sa zdržal pretože na druhej strane treba mať na zreteli mesto
a popýtal som sa ako to beží v iných mestách kde majú sídlo podobné firmy. A mal som také isté
otázky na vás ako ste tu pred chvíľou povedali. Ja dnes určite zahlasujem za. Chcel som sa vás
opýtať všetko čo ste už povedali.
Jozef Komara
Minule som sa pýtal na to keď ten vývoz bude situovaný vašimi autami. Cez mesto chodí veľa
áut. Momentálne sa robí chodník a je tu Liazka čo prázdna váži niekoľko ton nákladu. Chcem sa
opýtať či sa to nedá obmedziť aby sme to mohli vysvetliť občanom. Koľko tatroviek by malo byť
denne?
Ing. Ján Mucha
10 000 ton bolo v minulosti denne, teraz to je 5 000 ton mesačne. Sme posledná existujúca
väčšia firma v meste a takéto správanie je macošské.
Jozef Komara
Občania sa sťažujú na poškodené domy, omietky atď. ale to bola iná premávka. Nemyslím si,
žeby ste mali byť obmedzovaní. Zahlasujem za.
Štefan Faltin
K predchádzajúcemu hlasovaniu nás viedlo to, že celá Štefánikova ulica spísala petíciu za
poškodené domy a vieme čo sme tu mali, sťažovali sa atď. vzhľadom k tomu som pristúpil
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k hlasovaniu tak ako som pristúpil. Som teraz doma , mám viacej času, vidím koľko áut chodí
teraz po meste a všelijakých. Pokiaľ sa jedná o dve autá nevidím v tom problém. Občania tu boli
na MZ s fotografiami aké majú poškodené domy atď.
Ing. Ján Mucha
To bolo v roku 2010. Beriem toto konanie za bohapustú závisť. Prečo nezakážete prejazd iným
autám len našim? Je to proti všetkému, to sa nedá, žeby ste kategorizovali. Keď do mesiaca sa
vyvezie 5 000 ton, vy to ani nezbadáte. Firma má problémy s prežitím. Musíme sa z toho dostať
a keď nám mesto bude pomáhať tak ako doteraz to vyzerá tak, že vo firme zostane pracovať
možno 10 ľudí. Prečo sa v Sp. Podhradí bude dávať čínska žula? Pani riaditeľka pamiatkového
úradu mi povedala, že zástupcovia mesta si nepriali aby v meste bol umiestnený spišský
travertín. Doteraz sa z neho robilo. Sú tu dotazy priateľov, architektov z celého Slovenska
a pýtajú sa či je to pravda, že do Spišského Podhradia ide čínska žula. Pýtali sa ma či sme tu
všetci normálni? Toto ma nezaujíma ako k tomu došlo – s námestím, ale chcem prehodnotiť
stanovisko čo sa týka zákazu prejazdu cez mesto, ktoré ste v minulosti dali. Nevytvárame vo firme
protištátnu činnosť.
Mgr. Jozef Bača
Prečítal záznam z výkonu štátneho stavebného dohľadu vykonaného v dňoch 27.-28.3.2014.
Z toho vychádza, že je stavebné povolenie, že je schválená organizácia výstavby a súčasťou
stavebného povolenia sú trasy. Ulice v Spišskom Podhradí nie sú na tej trase.
Ing. Ján Mucha
Za tvojej éry, pán primátor, bolo dané do stavebného povolenia – zákaz vývozu kameňa z Euro
Kameňa. Len vy to môžete zmeniť a napísať na NDS. Keby sa tým dôkladne zaoberali tak by
povedali, že nemôžete dať zákaz prejazdu po štátnej ceste len pre jednu firmu. Ty musíš vedieť
čo čítaš a že tieto veci dalo mesto.
Mgr. Jozef Bača
O uznesení sa hlasovalo 30.1.2014 a stavebné povolenie bolo vydané skôr.
Ing. Ján Mucha
Pri stavebnom povolení dalo mesto plombu na vývoz z Euro Kameňa. To čo dalo mesto môže
vymazať len mesto.
Mgr. Jozef Bača
Stavebné povolenie je z roku 2008.
Ing. Ján Mucha
Áno, možno z roku 2008. Pozri kedy mesto dalo plombu.
MVDr. Michal Kapusta
Toto čo sa tu rozpráva sú polopravdy. Sú jednotlivé úseky na výstavbu diaľnice, tam neboli
obmedzenia, tam bola urobená pasporitizácia. Pri stavebnom povolení Levoča- JánovceJablonov – mesto nemá vykonanú pasportizáciu, vôbec nebolo plánované cez mesto zásobovať
diaľnice. List, ktorý išiel z mesta – námietka mesta – prečítal znenie: „Mesto Spišské Podhradie
v zastúpení primátorom mesta Mgr. Jozefom Bačom vám na základe oznámenia o zmene
Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov II. úsek km 9,000-18,540 zo dňa 10.8.2012 oznamuje, že nemá
žiadne námietky k predmetnému oznámeniu o zmene, ale má jednu pripomienku: Pri logistike
výstavby diaľnice úsek D1 Jánovce – Jablonov II. úsek km 9,000-18,540 zabezpečiť dovoz
stavebného materiálu z lomov Spišské Podhradie a Olcnava nie cez intravilán mesta Spišské
Podhradie. Navrhuje, aby na tento účel boli využívané iné komunikácie alebo vybudovať
komunikácie na dovoz materiálu poza mesto Spišské Podhradie. Mesto Spišské podhradie
v uplynulých obdobiach výstavby D1 utrpelo veľa škôd, z ktorých sa bude dlho spamätávať
a začalo vykonávať rekonštrukčné práce na obnove námestia a poškodených komunikáciách.“
Žiadny zákaz vychádzania áut z Euro Kameňa. Prečítal som aj Olcnavu. nie len Euro Kameň.
Firma Eurovia – pri jednaní hneď po tomto liste – neuvažujú o tom, že budú zásobovať diaľnicu
cez naše mesto.
Ing. Ján Mucha
Plomba na NDS je , osobne som tam bol. A kto ju dal?
MVDr. Michal Kapusta
Mesto. Toto sme dali čo som čítal. Je to na základe predchádzajúcich sťažností občanov.
Ing. Ján Mucha
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Pri takejto doprave sa nemôžu poškodiť cesty, dám urobiť aj taký znalecký posudok. Ideš
navádzať takúto situáciu aby poslanci išli hlasovať ináč. Mesto to dalo.
MVDr. Michal Kapusta
Najhoršie to bolo do roku 2010, 5000 t mesačne zachráni firmu pred reštrukturalizáciou? To
znamená, že ľudia budú mať mzdy. Keď si vozil 10 000 ton denne tak si si musel zarobiť na platy
na dlhšie obdobie. Nebudem komentovať na koľko mesiacov by mali mzdy tvoji zamestnanci
a hovoríš, že my sme dôvodom pre reštrukturalizáciu firmy. Vtedy sa dala firma rozvíjať. Hovoril
si, že mesto zakázalo ťažbu na svojich pozemkoch. Mesto povolilo ťažbu. Prečítal súhlas pre
Banský úrad s ťažbou. My sme nezakázali ťažbu ako si hovoril. Lebo si hovoril, že ideme
protiprávne, že nás chceš dať na súd. Nebolo to nezákonné lebo to prešlo cez EIA. V Stavebnom
povolení na výstavbu a obnovu námestia je v sprievodnej správe napísané – druh kameňa – žula.
Ing. Ján Mucha
Kde? Na diaľnicu?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, na námestie.
Ing. Ján Mucha
Lebo si to presadzoval.
MVDr. Michal Kapusta
V stavebnom povolení je žula. Je to overené stavebným úradom a pamiatkovým úradom.
Ing. Ján Mucha
Prečo si zaujatý voči mne? Nikdy som ti nič neurobil. Čo sa týka vývozu 10 000 ton denne nakúpili sme mašiny aby ľudia mali robotu. Tu ide o závisť, nie o spravodlivé rozhodovanie.
Diaľničný program mal ísť tri roky a išiel 2 roky. Mesačne sme splácali 44 000,- € za stroje. To nie
za to, aby som zbohatol. Nemal som výplatu 8 mesiacov. Ty ju máš. Stále zavádzať MZ, že
Unesco atď. a nie je to pravda.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nikomu nič nezávidím, ja som len prečítal vyjadrenia. Hovorím fakty. Štandardom naozaj je, že
treba si chrániť svoj majetok a vôbec tu nie je zákaz činnosti pre Euro Kameň. Je tam napísané,
že robte, ale ak budete zásobovať diaľnicu, tak nie cez intravilán mesta, bola možnosť dať
pripomienku tak sme ju dali. Doteraz nie sú odškodnení občania čo mali poškodené domy. Dôjde
potom k oprave komunikácií keď budú poškodené?
Ing. Ján Mucha
Ak budú poškodené firmou Euro Kameň tak ich dáme do poriadku. Zapríčinil to projektant nie
Euro Kameň, že tam vyvážal kameň. Odo mňa odíde 10 áut a počítaj koľko áut prejde mestom
denne.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto dalo pripomienku ku diaľnicu nie ku výjazdu z kameňolomu.
Ing. Ján Mucha
Každý inteligentný človek pochopí, že je to na diaľnice. Vy ste dali plombu.
MVDr. Michal Kapusta
Ano.
Peter Hanigovský
Kameňolom môže vyrábať, vyvážať, len nesmie vyvážať na diaľnicu cez mesto. Cesty cez
„Hliník“ – je to cesta čo patrí pod VÚ. Poškodenia domov – pri I. a II. etape, bolo im povedané, že
majú ísť do súdnych sporov. Či bola dobre urobená pasportizácia alebo nie, ťažko povedať. To
bolo zbytočné navádzanie na súdne spory, nemali šancu v nich uspieť. Pri pracovných cestách si
spomínal, že bolo jednanie aby autá nechodili cez mesto. Vtedy si to nikto ani neuvedomil čo
môže spôsobiť takáto pripomienka . Má za následok to, že môžu vyrobiť kameň, vyviezť ale firma
ma zakázané od nich ten kameň kúpiť. Navrhujem ukončiť diskusiu a dať hlasovať k tomuto bodu.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je zakázané vyvážať a predávať výrobky z Kameňolomu.
Aj p. poslanec Petrek hovoril o inej alternatíve. Využiť inú trasu ako intravilán mesta.
Ing. Ján Mucha
Nedá sa lebo narastú km a materiál sa stane nezaujímavým.
Peter Hanigovský
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Náhradná trasa môže byť drahšia ako celý materiál. Mesto si vie zabezpečiť to, aby si
odkontrolovalo 5 000 t mesačne. Ak sa chce, spôsob sa nájde.
Mgr. Peter Vandraško
Plomba, ktorá tam je, vývoz na diaľnicu je v súčasnosti pre Euro Kameň nosným pilierom pre
existenciu firmy.
Ing. Ján Mucha
Dá sa povedať, nerealizuje sa rekonštrukcia námestia v Spišskom Podhradí a ani iné zákazky cez
firmu Euro Kameň. Chcem vás poprosiť o prehodnotenie uznesenia. Rozprávam to v mene
všetkých zamestnancov firmy.
Peter Hanigovský
Môže mesto stiahnuť pripomienku?
Ing. Ján Mucha
Môže to urobiť len mesto.
Peter Hanigovský
Navrhujem zrušiť uznesenie – MZ-01-14-B-.
MVDr. Michal Kapusta
Návrh na uznesenie neprešiel pri minulom hlasovaní, čiže žiadne uznesenie sa nemôže rušiť.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-3

MZ schvaľuje žiadosť firmy Euro Kameň, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie
o vydanie súhlasu na prejazd motorových vozidiel za účelom vývozu materiálu z lomu
Dreveník pri výstavbe D1 Jablonov – Levoča po štátnej komunikácii prechádzajúcej cez
mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Mucha
Vážení páni poslanci, ďakujem za váš prístup a ak som bol neslušný tak prepáčte.
Bod č.: 7

Prenájom parkoviska pod Spišským hradom na sezónu 2014
MVDr. Michal Kapusta
Prijali sme uznesenie – nie celkom dobré, pretože je bez zámeru – na návrh poslanca pána
Horbaľa. Chýba tam slovíčko zámer. Po MZ sme vyvesili osobitný zreteľ na prenájom parkoviska
pod Spišským hradom. Služby mesta sú 100% spoločnosťou mesta.
Peter Hanigovský
V osobitnom zreteli máme zvýraznené, že zabezpečí úlohu zhodnotenia majetku mesta,
nemyslím si, že 5 000,- € je najlepšie zhodnotenie majetku mesta. Keď môžem dostať viac
a dostanem menej to nie je gazdovské. Môžem dať návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže.
MVDr. Michal Kapusta
Hlasovanie o osobitnom zreteli nehovorí o výške. Keby sa schválil pre Služby mesta musíme
uviesť, že za koľko a od kedy.
Miloš Kolačkovský
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Čo vás viedlo k tomu, že ste hlasovali tak ako ste hlasovali? Prečo nebola vyhlásená verejná
obchodná súťaž?. Je vám milších 5 000,- € ako 8 100,- € ? Viem, že boli aj záujemcovia, čo
ponúkli viac. Ja som zaplatil 8 000,- € a firma mesta nie je schopná toľko zaplatiť? Počul som od
niektorých poslancov, že má stratu a chce to teraz vynulovať.
Peter Hanigovský
Akých 4 záujemcov spomínaš?
MVDr. Michal Kapusta
Prenájom parkoviska bol prerokovaný na finančnej komisii - kde boli viaceré návrhy. Na MsÚ
boli podané dve žiadosti ohľadom prenájmu parkoviska – Služby mesta s.r.o. a p. Boržík, potom
boli doručené dve obálky na prihlásenie sa do súťaže ale neotvorené sme ich vrátili späť pretože
MZ nevyhlásilo verejnú obchodnú súťaž.
Miloš Kolačkovský
Na MZ by som spomenul, že je záujem o parkovisko. Rátal som s tým, že mesto bude chcieť viac
a nie menej ako 8 000,- €.
Jozef Komara
Najprv sa hlasovalo o 8 000, - -neprešlo, potom o 5 000,- €. Pre nás všetkých je toto riešenie
oneskorené. Určite to parkovisko dvihlo laťku trochu vyššie. Po zime sme sa k tomu nevrátili vo
februári, už sa to dalo prevádzkovať od marca. Trošku premrhané peniaze pre náš všetkých.
Posledné víkendy bolo na parkovisku od 80-100 áut. Keby to niekto bol dostal skôr je o to
postarané.
Miloš Kolačkovský
Čakali sme , že bude VOS vyhlásená. Je tam 100 áut denne a stále vám stačí 5 000,- €.
PaedDr. Martin Sereday
Už sa tu hovorilo x-krát o podproe CR, užívatelia parkoviska ocenili atrakciu – sokoliareň, je
pravda, že je nezmyselné riešiť parkovisko za cenu nižších príjmov do mestského rozpočtu ale ak
môžem chcem navrhnúť riešenie – ak sme vedeli pristúpiť k schvaľovaniu osobitného zreteľa,
v ktorom sme zdôvodnili, že to chceme dať mestskej s.r.o., schváľme osobitný zreteľ a dajme to
miestnemu podnikateľovi, dokázal mestu zaplatiť viac ako s.r.o., ktorá vytvára stratu. Tých 5 000,€ fiktívne zníži stratu, ktorú s.r.o. vyprodukuje.
Štefan Sýkora
Takúto vec treba schvaľovať pred začatím kalendárneho roka, turisti chodia aj v zime, nielen
v lete, nájom by sa mal kalkulovať na celý rok. Keby bola vyhlásená verejná obchodná súťaž tak
by sa začalo parkovisko prevádzkovať o mesiac neskôr, tie peniaze sú preč. Predišlo by sa týmto
problémom
Štefan Horbaľ
Ja som dal návrh 5 000,- € lebo návrh z finančnej komisie na 8 000,- € neprešiel.
Ing. Marián Tirpák
Dotklo sa ma ako ste hovorili p. Sereday aká je s.r.o. zlá. Neboli ste tu vtedy keď sa navrhovalo
rozdelil príjem, keď sa s.r.o. zobralo viac ako 50%. Nemáme sa mi tu o čom baviť ak sa stále
budeme baviť o tom, že s.r.o. je niečo iné a mesto tiež. Je to rovnaké. Keď vznikla bolo 9 ľudí
zamestnaných, teraz sú 6-ti – hlavná náplň je výber nájomného a teplo. S.r.o. má čo robiť a biť 6
ľudí len pretože sa volajú s.r.o. je trošku obscénne. To nie je 5 000, €- - mesto získa všetko čo sa
tam vyberie, problémom je štatút s.r.o. a súkromníka keďže my sme platcami dane. Problémom
je, že nevieme kedy otvoria výjazd z tunela a nevieme povedať aké bude počasie.
Miloš Kolačkovský
To nevieme ani my.
PaedDr. Martin Sereday
Chcem aby sa zohľadnilo jedno jediné kritérium a to čo bude výhodnejšie pre mesto a čím sa
chce mesto prezentovať. Ten súkromník k tomu dáva ešte istú pridanú hodnotu. Bude viac
motivovaný v správe parkoviska aby profitovala jeho sokoliareň.
MVDr. Michal Kapusta
Návrh z mesta je osobitný zreteľ.
Peter Hanigovský
Ak neprejde návrh mesta, dávam návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže.
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Uznesenie č.: MZ-04-14-BMZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenajať majetok vo vlastníctve mesta nachádzajúc sa v obci
Spišské Podhradie, v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, a to:
1. Sociálne zariadenia na Štefánikovej ulici na parcele KN-C 1843/2,
2. Parkovisko na parcelách KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356 m2,
KN-E 2625 o výmere 900 m2, KN-E 2626 o výmere 1697 m2 na LV 2269
3. Parkovisko na parcele KN-C 1760 o výmere 1149 m2 na LV č. 1
pre Služby mesta, s.r.o., Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie podľa citovaného
zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Pri prenájme majetku vo vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 9. zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú
ustanovenia § 9aodsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa
prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť,
že Služby mesta, s.r.o. sú obchodnou spoločnosťou so 100 %-tnou majetkovou účasťou mesta,
ktorú mesto Spišské Podhradie založilo na podporu a zabezpečenie úloh súvisiacich so
zhodnotením majetku mesta a napĺňaním činnosti, ktoré sú vo verejnom záujme. Vo vzťahu
k predmetným nehnuteľnostiam Služby mesta, s.r.o. zabezpečia prevádzkovanie parkoviska
a sociálneho zariadenia počas letnej turistickej sezóny.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-04-14-E-

MZ ruší uznesenie č. MZ-3-14-B-7.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
0
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
0
Jozef Komara
0
Mgr. Ján Furman

Termín:

24.04.2014

Primátor:

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

+
0

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
PaedDr. Martin Sereday
Aké dôsledky môže mať realizácia uznesenia, ktoré je v rozpore so zákonom?
JUDr. Jozef Tekeli, Phd.
Reálne by mohli začať prevádzkovať, ale ťažko predpokladať názor prokuratúry. Nemali by sme
ostať pri ňom.
Mgr. Peter Vandraško
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Je schválená uznesením z minulého MZ s.r.o., nech začne vykonávať svoju činnosť a zároveň
nech beží verejná obchodná súťaž.
Miloš Kolačkovský
Teraz vyhlasujete súťaž neskôr, čiže bude kratšia doba?
Peter Hanigovský
Prečítal návrh na uznesenie.
PaedDr. Martin Sereday
Zrušenie uznesenie neprešlo, čože ostáva v platnosti.
MVDr. Michal Kapusta
V osobitnom zreteli nie je suma. Na MZ 20.3.- sme prijali uznesenie na návrh p. poslanca
Horbaľa a bude v platnosti do vtedy kým ho nezruší MZ.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nemôžem odporučiť to aby sme zostali pri napĺňaní nezákonného uznesenia. Nemôžem takýto
postup odporučiť.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-4

MZ schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom parkoviska pod
Spišským hradom za podmienok:
- nájom od 15.5.2014 do 31.12.2014
- cena – minimálna ponuka 8 100,- €
- v prenájme je zahrnuté aj prevádzkovanie sociálnych zariadení
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

IBV Pivovar I. etapa
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o harmonograme stavebných prác na IBV Pivovar I. etapa. Budeme mať
elektriku, splaškovú kanalizáciu, stiahnutú skrývku humusu a otázkou je vodovod. Obec
Studenec má problém s vodou, nie je možné napojenie na ich zdroj, zostáva nám, že budeme
mať vodu z PVPS, sme v rokovaní s nimi. Elektrika – horizont 4 mesiace. Skrývka sa začne
sťahovať v priebehu týždňa-dvoch. Máme zahumusovať lokalitu na kúpalisku.
Peter Hanigovský
Formou predaja sa zaoberala finančná komisia a odporúča MZ potvrdeným záujemcom predať
stavebné pozemky priamym predajom za sumu 14,- €/m2 a zverejniť výzvu mesta na odpredaj
stavebných pozemkov. V prípade, že o jeden pozemok budú mať záujem viacerí záujemcovia,
vykonať hlasovanie.
Uznesenie č.: MZ-04-14-A-3

MZ berie na vedomie podanú informáciu o harmonograme stavebných prác na IBV
Pivovar I. etapa.
Zodpovedný:
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:

Primátor:
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MVDr. Michal Kapusta
Priamy predaj musí ísť na internet, musí visieť 15 dní, MZ musí k tomu prijať uznesenie a je
potrebný na každú parcelu znalecký posudok. Je lepšie urobiť obchodnú verejnú súťaž a potom
už len komisia zoberie na vedomie. Všetky parcely sú označené, je tam výmera, navrhujem prijať
uznesenie na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Komisia si neuvedomila, že priamy predaj je to čo bolo niekedy v minulosti. Dnes je priamy predaj
komplikovanejší ako verejná obchodná súťaž. Nechcem odrádzať od návrhu komisie ale je to
zložitejšia forma. Skôr odporúčam verejnú obchodnú súťaž. Nič sa tým nezmení, je to
jednoduchšia forma.
MVDr. Michal Kapusta
A lacnejšia, netreba znalecké posudky.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-

MZ schvaľuje potvrdeným záujemcom predať stavebné pozemky priamym predajom za
sumu 14,- €/m2 a zverejniť výzvu mesta na odpredaj stavebných pozemkov. V prípade,
že o jeden pozemok budú mať záujem viacerí záujemcovia, vykonať hlasovanie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
0
0

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-5

MZ schvaľuje predaj stavebných pozemky vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v
lokalite novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v
zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to
nasledovné parcely registra C KN, ktoré vytvárajú 33 pozemkov určených na individuálnu
bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ
ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH
POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

2086/34

565

Orná pôda

12

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov budú po schválení mestským
zastupiteľstvom zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie
návrhov do obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
Spišské Podhradie. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský
korzár. Minimálna cena je 14,- Eur /m2 (Cena stavebného pozemku vrátanie
inžinierskych sieti). Podmienky VOS sú prílohou zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 9

Správa hlavného kontrolóra pre mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí
o výsledkoch kontroly dochádzky zamestnancov ZŠ Palešovo nám. 9
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Elektronickou poštou vám bola doručená správa – je to predposledný subjekt, v ktorom
vykonávam kontrolu vedenia evidencie dochádzky zamestnancov. Bola ukončená záznamom, že
neboli zistené nedostatky. Škola má zavedený elektronický systém dochádzky a následne
operatívnu kontrolu vykonáva riaditeľka. Nebolo zistené porušenie žiadnych predpisov.
Uznesenie č.: MZ-04-14-A-4

MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly dochádzky
zamestnancov Základnej školy na Palešovom nám. 9.
Zodpovedný:
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 10

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
V podkladoch pre zasadnutie MZ ste dostali aj list riad DSS – čo sa týka dôchodcov, ktorí sú
umiestnení v DSS. Jedná sa momentálne o 5 občanov nášho mesta + ďalší sú na Sp. Kapitule.
Všetci tí, ktorí sú umiestnení v zariadeniach a dosiahnu dôchodkový vek musia odísť zo
zariadenia DSS. Pri rokovaniach sme spomenuli bývajú školu na Prešovskej ulici. Toto je niečo čo
nás čaká a je potrebné s výhľadom do budúcnosti sa tým zaoberať. Mestám to vyplýva zo zákona.
Je na nás upraviť tieto priestory a dať ich do nájmu DSS. My budeme len vlastníkmi budovy.
Sociálna komisia navrhuje schváliť zámer zriadenia zariadenia pre seniorov. Je potrebné schváliť
zámer. Musíme to mať funkčné od 1.1.2015. Tento rok je len výnimka zo zákona, malo to byť od
1.1.2014.
MVDr. Michal Kapusta
Otázka je či ísť do toho alebo nie. Je potrebné takéto zariadenie pre starších občanov, je potrebné
urobiť PD. Po konzultáciách s DSS urobíme projekt. Je tam kľud, je to na rovine, je to prázdne. Ja
som za.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-6

MZ schvaľuje zámer zriadenia zariadenia pre seniorov alebo špecializovaného zariadenia
pre seniorov mesta so zriaďovateľskou pôsobnosťou Prešovského samosprávneho kraja
v priestoroch budovy ZŠ na Prešovskej ulici č. 285/20 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-14-B-7

MZ schvaľuje vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozpočet a výkaz – výmer
potrebnej k rekonštrukcii priestorov ZŠ na Prešovskej ulici č. 285/20 v Spišskom

14

Podhradie na zriadenie zariadenia pre seniorov alebo špecializované zariadenie pre
seniorov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
ZŠ Školská 3 – podali žiadosť o finančné prostriedky z položky – správa školských objektov
v sume 15 000,- € na vstavbu dvoch tried.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-8

MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ Školská 3 o sumu 15 000,- € z položky rozpočtu
mesta „nerozpísaná rezerva škôl na správu budov“ na vstavbu tried.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
ZŠ, Palešovo nám. 9 – požiadali o pridelenie finančných prostriedkov na rozšírenie vnútornej
plynofikácie školy z položky – správa školských objektov.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-9

MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9 o sumu 10 900,- € z položky
rozpočtu mesta „nerozpísaná rezerva škôl na správu budov“ na rozšírenie vnútornej
plynofikácie ZŠ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
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Riaditeľka MŚ predniesla žiadosť o finančné prostriedky z položky „nerozpísaná rezerva škôl na
správu budov“ v sume 11 000,- € na realizáciu zateplenia obvodového plášťa jedného bloku
budovy MŠ. Finančná komisia odporúča MŠ vypracovať PD na zateplenie obvodového plášťa
MŠ súčasne s výkazom a výmerom. O sume bude komisia rokovať po vyčíslení konkrétnej sumy
potrebnej na zateplenie. Finančná komisia ďalej navrhuje opraviť oplotenie areálu a zároveň
umiestniť informačné tabule o zákaze vstupu na pozemok. Ak sa na túto realizáciu nevyčerpú
všetky vyčlenené financie, zvyšok vrátiť do „nerozpísanej rezervy škôl na správu budov“.
Finančná komisia odporúča MZ aby prijalo uznesenie, v ktorom bude žiadať oddelenie školstva,
aby po každom štvrťroku bola podaná informácia o zložení vlastných príjmov škôl a školských
zariadení – prvýkrát do 30.4.2014.
Uznesenie č.: MZ-04-14-C-1

MZ ukladá oddeleniu školstva aby po každom štvrťroku bola podaná informácia o zložení
vlastných príjmov škôl a školských zariadení.
Zodpovedný:
p. Brindzová
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia podrobne prerokovala výšku poplatkov z prenájmu interných a externých
priestorov škôl a školských zariadení.
Uznesenie č.: MZ-04-14-E-1.

MZ ruší uznesenie č. MZ-6-10-B-9.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Jozef Komara
+
Mgr. Ján Furman

Termín:

24.04.2014

Primátor:

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-14-B-10

MZ schvaľuje prenájom interných a externých priestorov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie a zároveň deleguje kompetenciu
uzatvárať zmluvy o prenájme na riaditeľov škôl a školských zariadení ( ktorým je dotknutý
majetok zverený do správy ) a to za týchto podmienok:
1. Prenájom nebytových interných priestorov škôl a školských zariadení tretím
osobám v hodnote 0,066 €/m2 prenajatej plochy za každú začatú hodinu
2. Prenájom vonkajších ( externých ) priestorov ( športový areál )
a)
TARTAN – 0,66 €/m2 na 1 hod a osobu
b)
Ihrisko – asfalt – 2,00 € na 1 hod. a osobu
c)
Ihrisko – umelý trávnik ( pri tartanovej dráhe ) – 2,00 € na 1 hod. a osobu
16

d)

Ihrisko – umelý trávnik ( futbalové miniihrisko v správe ZŠ Školská 3, Sp.
Podhradie ) – 4 € na 1 hod. a osobu
3. Vzájomný prenájom interných a externých priestorov medzi školami a školskými
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie realizovať so
zľavou 75 %
4. Pre fyzické osoby a trvalým pobytom v Spišskom Podhradí sa poskytne
a)
50% zľava z uvedených sadzieb nájomného
b)
Pri trvaní nájmu na základe nájomnej zmluvy min. 3 mesiace platí zľava vo
výške 75 %, pričom prvú platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 14 dní
od podpisu zmluvy.
5. výslednú sumu ( hodinová sadzba za nájom plochy x počet hodín prenájmu )
zaokrúhľovať nahor na celých 0,10 € ( na celých 10 centov ).
Zodpovedný:
Riaditelia škôl a školských
Termín:
24.04.2014
zariadení
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia prerokovala petíciu občanov za výstavu ľadovej plochy a kúpaliska. Komisia
odporúča MZ zobrať petíciu na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-04-14-A-5

MZ berie na vedomie petíciu občanov s tým, že príprava projektových dokumentácií
a následná výstavba kúpaliska a ľadovej plochy môže byť realizovaná v ďalších
rozpočtových rokoch.
Zodpovedný:
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:

Primátor:

Peter Hanigovský
Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Jurečka o odkúpení pozemku. Komisia odporúča schváliť
zámer predaja pozemku za 7,- €/m2.
MVDr. Michal Kapusta
ZŠ Pal. 9 a ZŠ Školská 3 a MŠ – sú plánované investičné akcie, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte
a je zmena zákona o VO, kde je dosť dôležité stanovenie ceny. Pri investičných akciách, ktoré sú
mimo rozpočtu navrhujem posúdiť cez stavebný program Cenkros investičným oddelením mesta
náklady na tieto investície.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-11

MZ schvaľuje pri investičných akciách v meste Spišské Podhradie nad rámec
schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok posúdiť rozpočty a výkaz – výmer
Oddelením pre územné plánovanie, investičnú činnosť, ŽP a dopravu cez program
Cenkros.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:

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

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia zasadala 11.4. – vyhodnocovali sme Deň učiteľov, ktorý bol pripravený na dobrej
úrovni. Nosným pilierom bola ZUŠ + do programu prispela aj Školská 3. Komisia navrhuje aby sa
čestné uznanie zmenilo na ďakovný list. Pán Krupa, zakladateľ ZUŠ sa dožíva toho roku
okrúhleho jubilea – rokovali sme o jeho ocenení. Ďalej komisia rokovala o čerpaní rozpočtu škôl
a školských zariadení, vo všetkých položkách v príjmovej a výdajovej časti okrem ŠKD Palešovo
nám. Nebol prečerpaný rozpočet – k 30.6. im končí pracovná sila, v druhom polroku to vyrovnajú.
Pri zostavovaní rozpočtu sme rokovali o koeficientoch, znižovali sme, koeficient išiel hore ale
tieto finančné prostriedky sme nedostali. Bolo to prejednané na finančnej komisii a tá rozhodla, že
tieto finančné prostriedky nie sú alebo že sú niekde v rozpočte. Je to dosť také nie košér lebo
školy a školské zariadenia sa nenachádzajú v dobrej situácii a hlavne CVČ. CVČ bolo v minulosti
financované na základe určitých podmienok a výrazne pomohlo s financovaním športu
a ostatných školských zariadení v meste – čiže dofinancovávali. Dnes sa situácia zmenila
a mesačne im vzniká sklz cca 150,- €. Mysleli sme , že s tým koeficientom to budeme riešiť.
Chcem upozorniť MZ aby sme sa začali zaoberať touto situáciou a našli spôsob ako CVČ v meste
udržať a pomôcť mu. Keby sme sa takto boli správali v minulosti k ZUŠ tak dnes ju tu nemáme.
To isté aj ŠJ pri Školskej 3 – tak by sme ju nemali. Prežili sme, dnes sú sebestačné a je našou
povinnosťou sa zachovať k CVČ v Sp. Podhradí rovnako. Určite bude ďalšie sedenie školskej
komisie k tejto problematike. Prevádzka budov – zisťovali sme ako to je v iných školách. V závere
sme sa bavili o nutnosti opráv v areáli CVČ. Dali sme návrh do stavebnej komisie – múr na
ihrisku. Dohodli sme sa o účasti detí na družobných akciách – ZUŠ v júli do Maďarska a Školská
3 do Poľska. Bude potrebné dofinancovať náklady na dopravu. Navrhovali sme z rezervy aby sa
opätovne vrátili do CVČ, nech sa naspäť vrátia.
PaedDr. Martin Sereday
Kultúrna komisia funguje?
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám zápisnice z kultúrnej komisie – 14.1.2014, 18.3.2014. Všetci ste si prečítali
zápisnice. Je tam návrh na voľbu členov redakčnej rady, návrh na sprístupnenie synagógy na
kultúrne akcie pre verejnosť, výroba prezentačného materiálu, ktorý by slúžil na propagovanie
mesta a okolia na účely výstav.
Mgr. Jozef Bača
Synagógu opravujeme preto aby bola sprístupnená. Niekto stavenisko prebral a musí ho vrátiť.
Tam sa dá ísť pozrieť ale celkom otvoriť kým to nedostaneme naspäť sa nedá. Keď to vrátia
môžeme to oficiálne otvoriť, ale kým tam niekto opravuje, kde je lešenie, stavebný materiál atď.
tam sa to otvoriť nedá.
MVDr. Michal Kapusta
Minulého roku cez obnov si svoj dom dostala Židovská náboženská obec finančné prostriedky na
podlahy. Nie je všetko ukončené, je to stále v rekonštrukcii, aj kontrola hasičov uviedla, že je to
ešte v rekonštrukcii. Zúčtovanie je cez Ministerstvo kultúry a je tu človek, ktorý má na starosti tieto
veci. Počas akcie Spišský Jeruzalem sme mali osobitné povolenie od ŽNO. Je neukončená
rekonštrukcia synagógy. Ako člen komisie som tento návrh predniesol.
Štefan Sýkora
Pokiaľ je to v stavebnom konaní tam prístup neprichádza do úvahy.
Uznesenie č.: MZ-04-14-A-6
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MZ berie na vedomie informáciu o synagóge.
Zodpovedný:
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Výroba prezentačného materiálu na propagáciu mesta. Bolo by dobré najprv zistiť koľko stojí taký
materiál a čo by to malo byť, aby poslanci vedeli čo schvaľujú.
Štefan Sýkora
Ten materiál, ktorý je od p. Jirouška je postačujúci. Toto je výborný materiál a tento doporučujem
aj z hľadiska aký bol záujem na výstave a je dobre spracovaný. Okolo 10 000 ks by bolo
zaujímavé.
PaedDr. Martin Sereday
Ten materiál som navrhoval ja ako harmoniku lebo do budúcna nie je problém dotlačiť ďalší
materiál na záložku.
Štefan Sýkora
V žiadnom prípade tam nemôže byť prezentácia penziónov alebo ubytovacích zariadení, ale
mesta, čo tu turista môžu vidieť, ostatné veci si zabezpečuje turista cez internet alebo CK.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie bez finančného krytia nemá váhu. Zistíme koľko to bude stáť.
Štefan Sýkora
Ten chodník na hrad je nebezpečný pre turistov, zvážiť a vyrobiť zvodidlá okolo chodníka, ten
turista sa nemá čoho chytiť, je to jedno stúpanie, ktoré je nebezpečné.
PaedDr. Martin Sereday
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-12

MZ schvaľuje dotlač propagačného materiálu mesta pre účely propagácie mesta v rámci
podujatí cestovného ruchu po prerokovaní ceny a množstva vo finančnej komisii.
Zodpovedný:
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
A hlavne komisia pre cestovný ruch by sa tiež k tomu mohla vyjadriť.
MVDr. Michal Kapusta
Redakčná rada je zrušená. Na zasadnutí kultúrnej komisie bude voľba redakčnej rady. Dostanete
informáciu na zasadnutí MZ.
Komisia výstavby a ÚP – podal informáciu zo zasadnutia komisie – Podzámková ulica – petícia,
dom p. Vattaia, ozvali sa nájomníci teraz, že čas z ich strany dozrel z 20 tis. išli na 16 000,- € - to
je ponuka na predaj ich domu. To je na informáciu. A druhý dom je Galova 70 po p. Jašovi –
20 000,- €. Ten problém trošku klesol ale je nanovo pod pokrievkou. Budova SPP – sú tam
diskotéky a žúrky, je tam neporiadok, sú tam rušné víkendy. Ukončená je nájomná zmluva
s Doprastavom - pozemky vo vlastníctve mesta boli upravené na spevnené plochy, ak nám bude
treba odvážať konáre aby sme nevchádzali niekde do neporiadku. Je tam studňa, síce trošku
zasypaná, sú tam elektrické káble. Čo nie je naše je to rekultivované. Otázkou je, že ako sa to
bude tváriť, či to bude potrebné zabezpečiť alebo do budúcna využiť. Volal mi predseda komisie
Katúň- je spísaná petícia na opravu cestného koberca do Katúň. Uvidíme čo s tým bude ďalej.
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Uznesenie č.: MZ-04-14-A-7

MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

24.04.2014

Primátor:

Bod č.: 11

Úprava rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie pre rok 2014
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem peniaze čo sme zobrali CVČ tak ich naspäť vrátiť do rozpočtu CVČ.
Peter Hanigovský
Mesiac apríl zvykne byť posledným mesiacom kedy štát nadeľuje hojnejšie a v máji je to naopak.
Uvidíme 20.5. Je to riadny pokles daní. Nikto o peniaze neprišiel uvidíme čo ukáže máj.
Mgr. Jozef Bača
Čo chceme robiť s tými 6 000,- € čo ste zobrali CVČ?
Peter Hanigovský
CVČ malo vlastný rozpočet 34 000,- € a navýšilo sa mu ďalších 33 000,- € a z tých navýšených
sa mu zobralo 6 000,- €. Tým, že z koeficientu 1,5 sme mali mať peniaze v záverečnom účte ale
sme ich nemali. Rozdeľovali sme 50 000,- € – 17 000,- € ZUŠ, 33 000,- € CVČ. Mesto tieto
peniaze minulo v roku 2013.
Ing. Slávka Čarná
Mesto ich použilo na svoje iné akcie.
Mgr. Peter Vandraško
To len tak mesto zoberie?
Peter Hanigovský
To je podobný prípad ako kanalizácia.
Mgr. Peter Vandraško
Tých 6 000,- € vieme postupne doplniť.
Mgr. Jozef Bača
CVČ tých 6 000,- € chýba viac ako mestu.
Peter Hanigovský
Mesto aj po škrtaní vykrývali časťou schváleného úveru, keby sme chceli nastaviť rozpočet mesta
vyrovnaný.
Ing. Slávka Čarná
Zatiaľ v rozpočte nie sú príjmy z IBV len výdaje.
Mgr. Jozef Bača
Dávam návrh na hlasovanie aby sa tých 6 000,- € vrátilo naspäť CVČ.
Peter Hanigovský
Keď z týchto peňazí nedostaneme tak zaplatíme úverovými peniazmi mzdy. V máji sa ideme
zaoberať prehodnocovaním rozpočtu, hoci sa máme podľa uznesenia ním zaoberať v júni.
Mgr. Jozef Bača
Ty chceš zaplátať dieru v rozpočte mesta peniazmi čo sme zobrali CVČ?
Peter Hanigovský
Pán Vandraško sa pýtal kde sa podelo 26 000? Tie peniaze sa použili v meste.
Mgr. Jozef Bača
CVČ ste zobrali peniaze, ktoré boli normatívne určené pre školy a školské zariadenia.
Peter Hanigovský
Ty si inicioval aby koef. 1,5 aby spravovalo mesto a nie školy a tak vznikla rezerva. To sú peniaze
určené na údržbu budov škôl a školských zariadení. To čo zostalo sme v roku 2014 posunuli na
mzdy pre ZUŠ a CVČ. Musíš povedať, že z ktorej kolónky to chceš stiahnuť?
Mgr. Jozef Bača
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Z položky úver. Je to pohyblivá položka, možnože ani úver v takej výške nebude potrebné vziať.
Štefan Faltin
Pomohli sme ZUŠ, tak neviem prečo by sme nemohli pomôcť CVČ. Je vždy lepšie ak CVČ
funguje.
Peter Hanigovský
Dostali 27 000,- € naviac ako mali.
Štefan Faltin
Teraz zastávam názor, že keď sme pomohli jednému pomôžme aj druhému.
Mgr. Jozef Bača
Prečítal návrh na uznesenie.
PaedDr. Martin Sereday
CVČ nemôže míňať 80% rozpočtu na mzdy, to neexistuje. V škole máš 30 učiteľov na 600 detí.
Pomer mzdy v škole a v CVČ je neporovnateľný.
Mgr. Peter Vandraško
Chceme pomôcť CVČ v Podhradí alebo nie?
Peter Hanigovský
Koľko dal v minulom roku na odmeny? Školám sa doteraz nezobrali žiadne peniaze.
Uznesenie č.: MZ-04-14-B-13

MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu mesta o 6 000,-€ v položke „dlhodobé úvery“ na
navýšenie rozpočtu pre CVČ Spišské Podhradie .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

+

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

0
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-14-B-14

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2014 a to zníženie
položky „nerozpísaná rezerva škôl na správu budov“ o sumu 25 900,- € a zvýšenie
rozpočtu ZŠ školská 3 o sumu 15 000,- € na kapitálových výdavkoch (z pôvodných
597 479,- € na 612 479,- €) a zvýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
o 10 900,- € na kapitálových výdavkoch ( z pôvodných 381 971,- € na 392 871,- €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.04.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

0
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL

Bod č.: 12

Rôzne
Peter Hanigovský
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Je možné reklamovať dlažbu čo je pred kinom?
MVDr. Michal Kapusta
Už sa stalo.
Pripomínam, že zápisnice z komisií, ktoré nie sú podpísané predsedom príslušnej komisie
nebudem posielať ako materiál na rokovanie MZ. Stalo sa, že nebola podpísaná zápisnica
predsedom, zasadali v januári, predniesol som ju až teraz.
Vavrincov potok – pokračuje sa. V pondelok 10.30 je kontrolný deň , vjazdy ostávajú – pri
veterine, pri kolkárni, pri p. Kešeľakovi na Hviezdoslavovej ulici. Ide výsadba stromov. Kamene
čo sú dobré sa budú rozoberať a vyspraví sa to.
Peter Hanigovský
Kolmé múry pri veterine ako to tam bude?
MVDr. Michal Kapusta
Spodok bude zabetónovaný. Vysvetlil postup.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomných za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 24.04.2014

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

22

