Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.12.2011
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

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

12.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Podanie žiadosti podľa zákona 226/2011 o poskytovaní
dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obcí
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky
2012-2014 – Dodatok
Návrh rozpočtu na roky 2012- 2014
Návrh VZN č. 4/2011 o podmienkach určovania a
vyberania dane z nehnuteľností
Návrh VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 3/2011, ktorým sa mení VZN prevádzkový
poriadok pohrebiska
Majetok mesta:
1. František Bendžák, Hviezdoslavova 22, Spišské
Podhradie - žiadosť o odkúpenie časti pozemku, parcela
KN-C 1788/2 vo výmere 31 m2.
2. Štefan Sýkora, Podzámková 28, Spišské Podhradie –
žiadosť o prenájom časti pozemku, parcela KN-C 1815 vo
výmere 9,1 m2 za účelom legalizácie stavby.
3. Martin Vysočan, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie
– žiadosť o prenájom časti pozemku, parcela KN-C 1783
vo výmere 20 m2 na účely zriadenia prenosnej garáže.
4. Miloš Kolačkovský, Mariánske nám. 17, Spišské
Podhradie – žiadosť o prenájom časti pozemku, parcela
KN-C 1843/2 vo výmere 1 000 m2 na účely sokoliarne.
5. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom
mestských lesov.
6. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom
pozemkov na poľnohospodárske účely.
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení

13.

Dodatok č. 3 k Parkovaciemu poriadku mesta Spišské
Podhradie

14.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v CVČ
Spišský hrad, Spišské Podhradie
Podnety občanov
Informácie zo zasadnutí komisií

15.
16.
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predsedajúci
primátor
primátor
zástupca
primátora
zástupca
primátora
hlavný kontrolór
primátor
Ing. Mikolajová
Mgr. Srnka
hlavný kontrolór
primátor,
zástupca
primátora

riaditelia škôl
a školských
zariadení
hlavný kontrolór,
zástupca
primátora
hlavný kontrolór

predsedovia

17.

komisií
predsedajúci

Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
O
Jozef Komara
+
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

+
O
O
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
Štefan Faltin
Jozef Komara
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-1
MZ schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Predsedajúci
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

14.12.2011

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia mali poslanci zaslané mailom. Chce sa niekto niečo opýtať k plneniu uznesení?
- poslanci nemali žiadne dotazy ohľadne plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Z MAS LEV cez CPK Levoča boli vyplatené financie za ihrisko na Štúrovej ulici vo výške
17 493,- €, ďalej bolo preplatené parkovisko na Mariánskom námestí pred Evanjelickým
kostolom. 8 b.j. na Štefánikovej ulici - je vyplatená kolaudačná rata, firma Milanko s.r.o. Spišská
Nová Ves bola cez granty vyplatená. Obnova bytového domu Starý jarok 47 – mesto je v štádiu
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územného stavebného povolenia, máme všetky stanoviská súhlasné, chýba nám druhostupňové
stanovisko z Krajského pamiatkového úradu. Je vyhlásené verejné obstarávanie. 28.12.2011
bude vyhodnocovanie cenových ponúk. Kto by chcel byť z poslancov vo výberovej komisii nech
mi povie.
ZŠ Palešovo nám. 9 – 6.12. sme boli podať žiadosť o platbu. Je schválená na cca 264 tis. € ale
nebola posunutá na Ministerstvo financií a 7.12. sa zatvorila štátna pokladnica. Boli sme
v rokovaní s riaditeľom Uranpresu. V lete sme hovorili o prácach naviac – jednalo sa o cca 33 tis.
€. Tieto sme vyplatili z dôvodu, že Uranpres nám nechcel odovzdať skoro dokončenú školu. Na
budúci týždeň je preberacie konanie. 27.12. je kolaudačné rozhodnutie, príde aj Uranpres.
Uvidíme ako prejde platba.
Zmeny a doplnky ÚP - zhromažďujú sa stanoviská, je problém s projektom Spišský Jeruzalem.
Je potrebné obnoviť uznesenie MZ, ktoré sme prijali v septembri. Musíme uvedené uznesenie
zrušiť a prijať nové, nesmie byť staršie ako 3 mesiace. To je podmienka aby sme mohli podať
v januári grant.
Mgr. Jozef Bača
Doteraz Uranpres mal zaplatených 139 tis. € a zostali im nezaplatené faktúry za cca 600 tis. €,
dlhuje im mesto lebo mesto čaká peniaze od ministerstva. Dostali sme sa do ťažkostí. Hľadáme
riešenia, rokujeme.
MVDr. Michal Kapusta
Sú ukončené práce na skládke. Prvá platba prešla, pôjde ďalšia žiadosť o platbu, v januári by sme
začali kolaudačné konanie.
Jednu pracovnú cestu sme absolvovali do Bratislavy - 6.12. – boli sme na Ministerstve ŽP
ohľadne skládky TKO.
Boli sme zároveň na Regionálnom operačnom pláne ohľadne platby pre ZŠ Palešovo nám. 9.
Každý štvrtok sme boli v Košiciach ohľadne reedície knihy „Kronika mesta“ – kniha je vo finále.
20.12. ideme odniesť do Bratislavy vyúčtovanie aj dva výtlačky reedície kroniky.
Uznesenie č.: MZ-14-11-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch a pracovných
cestách.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Podanie žiadosti podľa zákona 226/2011 o poskytovaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí
MVDr. Michal Kapusta
29.9.2011 sme schválili uznesenie MZ-10-11-B-2 – „MZ schvaľuje, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Vypracovanie zmien a doplnkov územného
plánu č. 1 mesta Spišské Podhradie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie“ . V januári sa dávajú nanovo žiadosti kde je potrebné predložiť uznesenie, ktoré nemôže
byť staršie ako 3 mesiace.
Uznesenie č.: MZ-14-11-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-10-11-B-2.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Termín:
Primátor:
+
+

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

+
+
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14.12.2011

+
+
+

Mgr. Ján Furman

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-14-11-B-2
MZ schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu č. 1 mesta Spišské Podhradie“ potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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.: 6

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014 – dodatok
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol Dodatok k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. V tomto
dodatku zotrvávam na svojom odbornom stanovisku prednesenom na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 24.11.2011. Pôvodne zverejnený návrh rozpočtu na úradnej tabuli mesta je
stále aktuálny, t.z. je vo vzťahu k tomuto návrhu rozpočtu splnená podmienka zverejnenia ako aj
všetky ostatné podmienky stanovené zákonom. To čo nasledovalo po neschválení návrhu
rozpočtu dňa 24.11. je potrebné hodnotiť ako pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu. Je
v konečnej právomoci MZ aby vyhodnotilo jednotlivé pripomienky, ktoré vzišli z rokovaní komisie
finančnej, prípadne boli vznesené inými osobami. MZ ich môže buď rešpektovať alebo
nerešpektovať. Záverom teda uvádzam, že odporúčam predložený návrh rozpočtu schváliť.
K stanovisku hlavného kontrolóra už nie je potrebné prijímať samostatné uznesenie, keďže
odborné stanovisko už bolo vzaté MZ na vedomie 24.11.2011.
Bod č.: 7

Návrh rozpočtu na roky 2012-2014
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh finančnej komisie na úpravu rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-3
MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2012 v predloženej štruktúre a v celkovej
výške:
- príjem mesto Spišské Podhradie – 4 591 306,- €
- výdaje mesto - 2 766 103,- €
- výdaje školy – 1 825 203,- €
- výdaje spolu – 4 591 306,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-14-11-A-2
MZ berie na vedomie rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2013-2014.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-4
MZ schvaľuje rozpočtové opatrenie primátora mesta pre rok 2012 takto:
1. Z tvorby školskej rezervy vo výške 10% z prídelu podielových daní pre školské zariadenia
právo uvoľniť sumu do výšky 20% z tejto rezervy ( z tvorby príslušného zariadenia)
2. Schvaľuje realizáciu rozpočtového opatrenia primátorom mesta do výšky 3 300,- €
v jednotlivých prípadoch, ak v priebehu roka 2011 vznikne potreba úhrady, ktorá nie je
v rozpočte zabezpečená, za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových
výdajov schválených v rozpočte na rok 2012.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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.: 8

Návrh VZN č. 4/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
Mgr. Jozef Bača
15 dní bol na úradnej tabuli mesta zverejnený návrh VZN č. 4 – návrh nepočítal so zvýšením dane
z nehnuteľností na rok 2012. Na finančnej komisii bol návrh zvýšiť celkový poplatok za výber daní
o 5%. Mali by sme sa rozhodnúť. Na finančnej komisii boli všetci členovia za zvýšenie.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravovali sme rozpočet aj VZN so zamestnancami, primátorom aj s komisiami. Som za VZN
aké visí na úradnej tabuli, čiže bez zvýšenia. Sú rezervy vo vyberaní daní, aj v odpadoch. Bude to
aj na nás, aby sme všetci mali vysporiadané vzťahy s mestom – Služby mesta, MsKS, školy atď.
Je potrebné zvýšiť separovaný odpad a ak chceme zvyšovať tak nech stanovisko finančnej
komisie je skôr, aby boli poslanci o tom dostatočne informovaní. Nie je problém rokovať o VZN
v septembri a pripraviť všetko na zvýšenie v roku 2013.
Ing. Viera Mikolajová
Osobne si myslím, že 5% je málo na zvýšenie. Ak sa chcete uberať cestou zvýšenia tak viac a nie
5%. Raz to zvýšiť o vyššie % a nie dva roky po sebe o nižšie %. Od roku 2008 neboli dane
zvyšované. V roku 2009 sa zaokrúhľovalo pri prechode na euro. 5% -tné zvýšenie daní činí cca
3 500,- € ročne. Pri zaokrúhľovaní na dve desatinné čísla by sa jednalo o zvýšenie 5,3 %.
Štefan Faltin
Prikláňam sa k názoru p. Mikolajovej. 5 % je málo, nechajme budúci rok na úrovni tohto roku
a vrátime sa k prehodnoteniu VZN v septembri ako navrhoval pán zástupca. A keď sa to teraz
prerokovávalo na finančnej komisii, nebola na nej účastná pani Mikolajová a nebol tam
akceptovaný jej názor. Som za zvýšenie až v budúcom roku.
Mgr. Ján Furman
Nepoznáme zámer finančnej komisie prečo išla na 5% navýšenie, pravdepodobne preto aby sa
navýšil príjem do rozpočtu. Som za to aby sme zvýšenie prerokovali až v budúcoročnom rozpočte.
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MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ bolo prijaté uznesenie, že predseda zvoláva rokovanie rozšírenej finančnej
komisie o predsedov ostatných komisií a šiesti z poslancov čo tam boli povedali, že súhlasili
s rozpočtom a VZN aké boli vyvesené úradnej tabuli, čiže pôvodné a po týždni zmenili názor.
Mgr. Jozef Bača
Niektoré mestá zvyšujú až dvojnásobne dane.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečítal stanovisko finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-5
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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

Bod č.: 9

Návrh VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia navrhla 10%-tné navýšenie za komunálny odpad. Na úradnej tabuli sme mali
vyvesený návrh VZN, kde nebolo navýšenie. Vo výdajovej časti rozpočtu máme plánovaných
58 422,-€. 10 % navýšenie je cca 6 000,- €. Náklady mesta na vývoz odpadu sú cca 72 tis.€.
Firma Brantner zvyšuje cenu za uloženie odpadu a manipuláciu s konvami.
Mgr. Ján Furman
Firma Brantner dala nejaké prepočty o koľko bude zvyšovať?
Mgr. Jozef Bača
0,02 € za jednu kuka nádobu, 0,1 € za nádobu BOBR a cenu za uloženie 1 t odpadu na
regionálnej skládke TKO Kúdelník 2 v Spišskej Novej Vsi o 0,6 €.
Mgr. Ján Furman
Reálne je, že náklady pôjdu hore. Aby sme nešli v rámci rozpočtu do schodku.
Ing. Slávka Čarná
Zber odpadu je stále stratový. Vždy mesto doplácalo na komunálny odpad. Rozdiel v príjmoch aj
výdajoch je, aj bude.
Môj názor je zvýšiť poplatok o 10%.
Štefan Faltin
Mali by sme brať do úvahy návrh finančnej komisie.
Mgr. Ján Furman
Je mesto pripravené na to, aby sme dokázali separovať aby sme tým znížili objem odpadu? Má
mesto potrebné zberné nádoby?
Jozef Bača
Mesto má nádoby, ale musí byť vôľa občanov separovať. Viacej je potrebné vplývať na ľudí, aby
separovali odpad.
MVDr. Michal Kapusta
Pred mesiacom sme doviezli 18 kontajnérov na separovaný odpad. Kúpili sme vlečku na zber
odpadu, chodia naši ľudia v pondelok zbierať bioodpad, v utorok vyvážame odpad pred firmou
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Brantner. Možno to treba robiť dôslednejšie. Treba nám zaviesť poriadnu evidenciu. Pripraviť
VZN, že nech je vyšší rozdiel platenia medzi tými čo separujú a majú doklad o separovaní ako
tými, ktorí neseparujú. Teraz platíme 440,- Sk/osoba, nie je to málo.
Mgr. Ján Furman
Možno je potrebné vypracovať propagačný leták ohľadne separovaného zberu.
MVDr. Michal Kapusta
Keď bude väčší rozdiel platenia medzi tými čo separujú a neseparujú tak to bude motivačné.
JUDr. Jozef Tekeli
Upozorňujem na skutočnosť, že miestne dane a ich sadzby môžu byť zavádzané vždy iba
s účinnosťou od 1.1. kalendárneho roka. Ak teda zmeníme systém zberu síce v priebehu roka
2012, až od 1.1.2013 môžeme urobiť zmeny vo výške daní.
Mgr. Miloslav Repaský
Som za zvýšenie o 10%. Separácia v meste funguje veľmi slabo je potrebné motivovať ľudí.
Vladimír Petrek
Ako v bytovom dome chceš dokázať niekomu či separuje alebo neseparuje? Vidím riešenie
v žetónovom systéme.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme absolventov, je potrebné to pripraviť a bude to fungovať. Separácia je naozaj slabá.
Vladimír Petrek
Nie sú kontajnery na odpad rozdelené všade v meste rovnako.
Mgr. Jozef Srnka
V rodinných domoch je vrecový systém a v bytových domoch je kontajnerový systém.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-6
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Návrh VZN č. 3/2011, ktorým sa mení VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
JUDr. Jozef Tekeli
Predkladá sa návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení VZN mesta Spišské Podhradie č. 1/2011
Prevádzkový poriadok pohrebiska. Návrh Dodatku č. 1 Vám bol doručený elektronickou poštou
a v zákonom stanovenej lehote bol zverejnený aj na úradnej tabuli mesta a jeho internetovej
adrese. Podľa starého právneho stavu, ktorý bol pred prijatím nového zákona o pohrebníctve č.
131/2010 Z.z. bolo možné žiadať od nájomcu širší rozsah osobných údajov. Vo schválenom
návrhu Prevádzkový poriadok pohrebiska ostala možnosť požadovať od nájomcu uvedenie
rodného čísla. Kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorá na MsÚ a v Službách
mesta, s.r.o. prebehla, vytkla ako nedostatok požadovanie rodného čísla nájomcov. Návrhom
Dodatku č. 1 sa vypúšťa požadovanie nadbytočného osobného údaja.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-7
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011, ktorým sa mení VZN mesta Spišské
Podhradie - Prevádzkový poriadok pohrebiska.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+

14.12.2011

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

+
+
+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Majetok mesta:
1. František Bendžák, Hviezdoslavova 22, Spišské Podhradie - žiadosť
o odkúpenie časti pozemku, parcela KN-C 1788/2 vo výmere 31 m2.
2. Štefan Sýkora, Podzámková 28, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom časti
pozemku, parcela KN-C 1815 vo výmere 9,1 m2 za účelom legalizácie stavby.
3. Martin Vysočan, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
časti pozemku, parcela KN-C 1783 vo výmere 20 m2 na účely zriadenia
prenosnej garáže.
4. Miloš Kolačkovský, Mariánske nám. 17, Spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom časti pozemku, parcela KN-C 1843/2 vo výmere 1 000 m2 na účely
sokoliarne.
5. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom mestských lesov.
6. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom na poľnohospodárske
účely
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Bendžáka. Osobitný zreteľ bol vyvesený na stránke mesta, ide o parcelu
o výmere 31 m2. Pani Holubová chce predať rodinný dom aj s tou parcelou, sme v jednaní.
Komisia výstavby súhlasí s odpredajom parcely. Je tam neporiadok, pán Bendžák si to chce
upraviť.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia odporúča odpredaj pozemku.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-8
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-C1788/2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je podľa geometrického plánu
vyhotoveného spoločnosťou GEODETING, s.r.o., Barčianská 68, 040 17 Košice, úradne
overeným dňa 09. 09. 2011 pod číslom 246/11 Správou katastra Levoča, označená ako parc. č.
KN-C 1788/5 o výmere 31 m2, odčlenená z parcely KN-C 1788/2 z celkovej výmery 101 m2 na LV
č. 1 na Františka Bendžáka rod. Bendžáka, trvale bytom Hviezdoslavova 22, Spišské Podhradie
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 pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+

+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-14-11-B-9
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1788/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2, vzniknutá podľa geometrického plánu
vyhotoveného spoločnosťou GEODETING, s.r.o., Barčianská 68, 040 17 Košice, úradne
overeným dňa 09. 09. 2011 pod číslom 246/11 Správou katastra Levoča, oddelením od pozemku
parcela KN-C 1788/2 – zastavane plochy a nádrvoria vo výmere 101 m2 na LV č. 1 pre Františka
Bendžáka rod. Bendžáka, trvale bytom Hviezdoslavova 22, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 7,€/m2 t. j. za cenu 217, 00 €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+

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

+
+
+

14.12.2011

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Pán Sýkora si dal na náš podnet žiadosť. Stavebná komisia nemá problém aby sa časť pozemku
dala do prenájmu p. Sýkorovi, chceme tu turistický ruch.
Mgr. Miloslav Repaský
Bola tu snaha p. poslanca o legalizáciu reklám, som za, aby sa to vyriešilo.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-10
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: časť parcely KN-C 1815 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 9,1 m2, (podľa situačného nákresu) zapísanej na LV č. 1 v katastrálnom
území Spišské Podhradie pre Štefana Sýkoru, trvale bytom Podzámková 28, Spišské Podhradie
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta
sa prispeje k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích
osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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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Uznesenie č.: MZ-14-11-B-11
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, časť parcely KN-C 1815 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9,1 m2, (podľa situačného nákresu) zapísanej na LV č. 1
pre Štefana Sýkoru, trvale bytom Podzámková 28, Spišské Podhradie za cenu 0,70 €/m2/rok t.j.
6,37 €/rok na dobu neurčitú od 01. 01. 2012.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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
Prečítal žiadosť p. Vysočana o prenájom pozemku na garáž. Stavebná komisia odporúča
prenájom pozemku.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia odporúča prenajať pozemok.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-12
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: časť parcely KN-C 1783 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 20 m2, (podľa situačného nákresu) zapísanej na LV č. 1 v katastrálnom
území Spišské Podhradie pre Martina Vysočana, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta
sa prispeje k ochrane majetku obyvateľa mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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-14-11-B-13
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, časť parcely KN-C 1783 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, (podľa situačného nákresu) zapísanej na LV č. 1
pre Martina Vysočana, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie za cenu 0,70 €/m2/rok t.j. 14,€/rok na dobu neurčitú od 01. 01. 2012.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Kolačkovského o prenájom pozemku pre sokoliareň. Zviditeľňuje sa dosť, bol
v regionálnych aj celoslovenských médiách. Stavebná komisia bola za to aby p. Kolačkovský
pokračoval ďalej v tejto práci.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia odporúča prenajať pozemok za 20,- €/mesiac.
MVDr. Michal Kapusta
Stále navyšujeme o 5% ako je inflácia v štáte. Finančná komisia dala návrh na 100%-navýšenie.
Mgr. Miloslav Repaský
Osobne som za to, aby nič neplatil.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh o 5%, tak ako navyšujeme všetky zmluvy. Má tam dobrovoľné vstupné.
Štefan Faltin
Rozprával niekto s ním ohľadne zvýšenia nájmu? On ten pozemok chce, ak mu dáme aj 20
€/mesiac, on neodíde? Pre nás je tento pozemok prínosom, nemusíme ho kosiť, je to ohradené.
Mgr. Peter Vandraško
Bola tu dilema či to urobí, ako to urobí, chodia tam deti, je tam vzdelávanie, vzťah k prírode,
mesto 10,- € naviac nespasí a jemu možno pomôže. Urobil niečo kde sa ľudia zastavia, nič sme
mu nedali, nepomohli. Nikto sa ho nepýtal, že koľko dreva tam dal atď. Je to ďalší impulz pre ľudí,
čo chcú v meste niečo urobiť. Ide o ústretovosť aby aj my sme ukázali nejaké gesto, že sme radi,
že to urobil. Ak tam nájdeme nejaké negatíva potom sa budeme baviť o tom či zvyšovať alebo nie.
Som proti zvyšovaniu nájmu.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-14

MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného
zreteľa pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: časť parcely KN-C
1843/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 000 m2, (podľa situačného nákresu)
zapísanej na LV č. 1 v katastrálnom území Spišské Podhradie pre Miloša Kolačkovského,
trvale bytom Mariánske námestie 17, Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa
prispeje k podpore kultúrneho, osvetového a zdravotného rozvoja mesta, jeho
obyvateľstva a životného prostredia.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

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

14.12.2011

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-14-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, časť parcely KN-C 1843/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 000 m2, (podľa situačného nákresu) zapísanej na LV
č. 1 pre Miloša Kolačkovského, trvale bytom Mariánske námestie 17, Spišské Podhradie za cenu
20,-€/mes. t.j. 240,-€/rok na dobu neurčitú od 01. 01. 2012.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

0
0

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

0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh z finančnej komisie neprešiel
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-15
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, časť parcely KN-C 1843/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 000 m2, (podľa situačného nákresu) zapísanej na LV
č. 1 pre Miloša Kolačkovského, trvale bytom Mariánske námestie 17, Spišské Podhradie za cenu
10,-€r/mes. t.j. 120,- €/rok na dobu neurčitú od 01. 01. 2012.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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
Vypísanie verejnej obchodnej súťaže – Pro Populo – prenájom pozemkov.
Mgr. Peter Vandraško
Aké bolo plnenie z ich strany?
Mgr. Jozef Bača
Bolo zodpovedné.
MVDr. Michal Kapusta
Je s nimi dobrá spolupráca.
Mgr. Ján Furman
Je v zmluve aj výkon práva poľovníctva?
MVDr. Michal Kapusta
Minulého roku im MZ schválilo zmluvu. Na to je iná zmluva.
Mgr. Ján Furman
Bolo by vhodné aby spoločnosť Pro Populo pozývala poslancov na poľovačky. V minulosti to tak
bolo.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-16
MZ schvaľuje vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom mestských lesov na obdobie 10
rokov o výmere 290,04 ha lesných porastov a 4,76 ha ostatných funkčných plôch / cena
doteraz 16 596, 96 € ročne/
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Biofarma Jablonov požiadali o prenájom pozemkov. Je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú
súťaž.
Mgr. Ján Furman
O ktoré pozemky sa jedná?
Mgr. Jozef Srnka
Niekedy tie pozemky obhospodarovalo PD Jablonov.
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o 31 166,66 m2.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia odporúča prenájom za cenu 33,20 €/m2.
JUDr. Jozef Tekeli
Keď prebehne obchodná verejná súťaž, komisiou vybraný uchádzač má právny nárok na
uzatvorenie zmluvy s mestom. T.z. súťažiaci predložia návrh zmluvy, všetky návrhy zmlúv komisia
vyhodnotí a buď neodporučí so žiadnym súťažiacim uzatvoriť zmluvu alebo určí víťaza súťaže.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-17
MZ schvaľuje vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom mestských pozemkov na
poľnohospodárske účely orná pôda, TTP, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31166,66 m2.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.12.2011
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.: 12

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
Mgr. Imrich Biric
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Spišské Podhradie.
Štefan Faltin
Chcem vyzdvihnúť ZUŠ, jej prácu, bolo to vidieť aj na oslave, ktorú mali pri príležitosti XX. výročia
vzniku školy. Do budúcna by sme mohli nájsť peniaze na rekonštrukciu na koncertnú sálu.
Navrhujem, aby sa v rozpočte počítalo s finančnými prostriedkami na tento účel.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-18
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bc. Iveta Mlylnarčíková
Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Spišskom Podhradí.
Vladimír Petrek
MŠ na Májovej ulici dotuje Nano Nagle?
Bc. Iveta Mlynarčíková
V Nano Nagle platíme učiteľku, telefón a pomôcky dávame sporadicky.
Vladimír Petrek
Rodičia platia za pracovné pomôcky a tie skončia niekde inde.
Bc. Iveta Mlynaríčková
Z príspevkov rodičov neplatíme pomôcky v Nano Nagle.
Vladimír Petrek
Takže neskončia peniaze rodičov čo platia mesačne škôlke v Nano Nagle?
Bc. Iveta Mlynarčíková
Nie.
Ing. Ján Jurečko
Náklady v Nano Nagle sú nižšie ako príjem pre MŠ.
Mgr. Jozef Bača
26 žiakov, ktorí chodia do Nano Nagle, to je príjem do rozpočtu pre MŠ.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-19
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
14.12.2011
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

Mgr. Ľubica Karpatyová
Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Palešovo nám. 9 v Spišskom
Podhradí.
Mgr. Jozef Bača
Ako dopadlo testovanie žiakov IX. ročníka – monitoring?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Testovanie záleží od zloženia triedy, ak sú v triede slabí žiaci tak výsledky nie sú také ako by sme
si predstavovali. Je to skresľované.
Mgr. Jozef Bača
Slovenský priemer je zo SJ 58,2 % a matematiky 52,9 - či sa približujeme alebo zaostávame.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Minulý rok boli lepšie výsledky, teraz sú slabšie.
JUDr. Jozef Tekeli
Venujete sa triedeniu odpadov v rámci blokovej výučby?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Zbierame papier, boli sme zapojení do projektu – Agromilk – zber viečok a tetrapakov a získali
sme poukážky vo výške 350,- €. Áno venujeme tomu pozornosť.
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Uznesenie č.: MZ-14-11-B-20
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Palešovo nám. 9
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
14.12.2011
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

Ing. Ľuboslav Longauer
Predniesol správu z výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Spišský hrad v Spišskom
Podhradí.
JUDr. Jozef Tekeli
Navrhujem zvážiť, či existujú možnosti iného priestoru na organizovanie diskoték CVČ ako
v obytnej zóne pri CVČ. Bezprostredne bývajúci obyvatelia sa sťažovali na nadmernú hlučnosť
a na skutočnosť, že ich ani nikto neinformoval o akú akciu sa jedná a v akom čase a do koľkej
hodiny bude prebiehať.
Ing. Ľuboslav Longauer
Keď boli diskotéky na parkovisku pod hradom, doma som to počul ako keby som tam bol. V areáli
sa hudba odráža od budov. Je tu otázka, že kde robiť tieto akcie. Musíme mať elektrinu, sociálne
priestory atď.
Mgr. Peter Vandraško
Takáto akcia je raz za rok. Keby títo ľudia, čo sa sťažujú vedeli o čo sa jedná, že deti majú radosť,
možno sú tam aj ich vnúčatá. Tie veci, ktoré sú susedského charakteru, stále budú, stačí keď sa
ľudia pýtajú, treba vysvetliť, je to raz za rok atď. Táto akcia funguje nie len tento rok ale
dlhodobejšie. Na nás bude záležať ako budeme týmto ľuďom podávať informácie. Tam kde budú
deti, bude zábava a bude hluk. Je potrebné tieto veci vysvetľovať. V Spišskom Hrhove „čudá“
trvajú 3 dni, tam je taký rachot, že to počuť široko-ďaleko, ale baví sa každý.
MVDr. Michal Kapusta
Treba využiť aj naše miestne komunikačné prostriedky a ľudia to pochopia.
Mgr. Miloslav Repaský
Som za to nech sú akcie častejšie. Koľko máte externých zamestnancov?
Ing. Ľuboslav Longauer
Cez 80.
Mgr. Jozef Bača
Chcem sa opýtať riaditeľov obidvoch CVČ či si vedia predstaviť lepšiu komunikáciu medzi
obidvoma CVČ, aby to bolo v prospech jedných aj druhých.
Ing. Ľuboslav Longauer
Pred mesiacom sme boli spolu s CVČ Spišský Hrhov a Levoča na natáčaní Partičky. Aj na
vianočný turnaj chodíme, zamestnanci.
Mgr. Miloslav Repaský
Boli sme na spoločnej akcii v čokoládovni v Rakúsku. Naši zamestnanci sa stretávajú. Mňa
nepozvali, tak som sa pozval sám na vyraďovanie. Som rád, že tá posilňovňa aj telocvičňa
funguje tak ako funguje. Aj ten športový areál – taký v širokom okolí nie je.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-21
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Spišský hrad
v Spišskom Podhradí.
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Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

14.12.2011

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Predniesol správu z výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 3 v Spišskom
Podhradí.
Uznesenie č.: MZ-14-11-B-22
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 3 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
14.12.2011
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

Mgr. Jozef Bača
Môžeme byť spokojní s tým, čo sa v školách a školských zariadeniach robí, nepokazme to, páni
poslanci.
Bod č.: 13

Dodatok č. 3 k Parkovaciemu poriadku mesta Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Došlo k zmene systému parkovania ako ste odsúhlasili v Dodatku č. 2 k Parkovaciemu poriadku.
Neplatí sa parkované pred Evanjelickým kostolom. Teraz je predložená ďalšia zmena, ktorá súvisí
s petíciou obyvateľov Štúrovej ulice v minulom období. Dodatkom č. 1 bolo zrušenie plateného
parkoviska na Štúrovej ulici en block. Ostala iba možnosť zakúpenia vyhradeného parkovacieho
miesta. Tento systém však nefunguje. Už pri schvaľovaní Dodatku č. 1 sa uvažovalo o úplnom
zrušení špecifického charakteru parkoviska na Štúrovej ulici v porovnaní s ostatnými časťami
mesta. Navyše v Dodatku č. 3 sú navrhnuté aj úpravy súvisiace so zrušením MP v Spišskom
Podhradí. Všade, kde sa v parkovacom poriadku spomínala MP sa to vypúšťa.
Ing. Marián Tirpák
Na Štúrovej ul. si kúpili karty 5 ľudia. V priebehu roka ste prijali uznesenie, že tam môžu ostatní
zdarma parkovať. Pokiaľ chce niekto vyhradené parkovacie miesto, tak môže urobiť, ale musia
byť dopredu dané pravidlá.
MVDr. Michal Kapusta
Títo 5-ti ľudia, ktorí si kúpili kartu nemajú večer kde zaparkovať. Treba zvážiť ako to bude, či tí
ľudia, ktorí si kúpili karty ešte vydržia do konca roka alebo ako. Na zatravňovací panel sa nedá
nakresliť čiara a značka stojí toľko ako jedna parkovacia karta.
Jozef Komara
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Ak bude viac záujemcov o vyhradené parkovanie na Štúrovej ulici?
JUDr. Jozef Tekeli
Keď vypustíme z parkovacieho poriadku možnosť vyhradiť na Štúrovej ulici vyhradené
parkovacie miesta, už nebude platiť žiadny špecifický režim. Bude to také isté parkovanie ako
inde v meste na sídliskách, kde sa neplatí a žiadne parkovacie miesta sa nevyhradzujú.
Jozef Komara
Niektorí nie sú spokojní, že sa zrušilo vyhradené parkovanie.
MVDr. Michal Kapusta
Otázne je či chceme na Štúrovej ulici oficiálne parkovisko alebo nie.
JUDr. Jozef Tekeli
Malo to byť v zmysle Dodatku č. 1 vyhradené parkovanie, to mal prevádzkovateľ zabezpečiť, ale
je tak nízka cena za vyhradenie parkovacieho miesta, že tabuľa stojí viac. Z uvedeného dôvodu je
terajší stav úplne nezmyselný. Ľudia majú kúpené parkovacie karty na ulici Štúrova a žiadne
parkovacie miesta nemajú vyhradené. Sú na tom rovnako ako tí, ktorí si karty nekúpili. To je
nelogické. Systém je potrebné zmeniť – zrušiť úplne možnosť vyhradenia parkovacieho miesta na
Štúrovej ako sa navrhuje v Dodatku č. 3 alebo zvýšiť cenu za jeho vyhradenie, tak aby odrážala
reálne náklady na dopravné značenie plus zisk za vyhradenie miesta.
MVDr. Michal Kapusta
Môžeme to nechať a uvidíme kto si kúpi parkovaciu kartu na budúci rok.
JUDr. Jozef Tekeli
Prečo tá Štúrova ulica má byť iná ako každé iné sídlisko v meste?
Mgr. Ján Furman
Zjednoťme to tak ako je v celom meste.
Mgr. Jozef Bača
V iných mestách je tak, že si záujemca o vyhradené miesto kúpi parkovaciu kartu a zaplatí za
značku na svojom vyhradenom mieste.
MVDr. Michal Kapusta
Výkon kontroly. Večer MP nerobila. Ak niekto prišiel domov o 19.00 hod. kto tam išiel skontrolovať
či mu stojí niekto na jeho zaplatenom mieste?
Jozef Komara
Bol tu určitý tlak, sú tam záujemcovia, ktorí si to chcú predplatiť.
Uznesenie č.: MZ-14-11-A-3
MZ berie na vedomie Dodatok č. 3 k Parkovaciemu poriadku mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v CVČ Spišský hrad, Spišské
Podhradie.
JUDr. Jozef Tekeli
Vykonal som kontrolu v CVČ – predmet kontroly: Investičná akcia „Rekonštrukcia CVČ“. Dôvodom
na vykonanie kontroly bola skutočnosť, že pri vyhotovovaní zriaďovacích listín bolo zistené, že
CVČ už niekoľko rokov účtuje sumu vo výšky 45 870,- € na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku. Kontrolou boli zistené nedostatky a porušenia zákona v niekoľkých rovinách. 1.
nedostatky na úseku stavebného poriadku. 2. nedostatky vo vzťahu k predbežnej finančnej
kontrole. 3. nedostatky na úseku pracovnoprávnych vzťahov. Správu o výsledkoch kontroly ste
mali doručenú v elektronickej forme, kto má záujem o konkrétne zistenia, nech sa páči, môžete sa
ma opýtať.
Uznesenie č.: MZ-14-11-A-4
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v CVČ Spišský hrad,
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Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.12.2011

Bod č.: 15

Podnety občanov
-

neboli

Bod č.: 16

Informácie zo zasadnutí komisií
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia sa zaoberala žiadosťou o odkúpenie pozemku p. Ivanča bytom Ďr. Špirku 9 –
komisia odporúča odpredaj pozemku. Podľa GP sa jedná o časť pozemku.
Komisia sa zaoberala aj znížením nájmov v bytových domoch na Palešovom nám. 25 a Starom
jarku 45. Komisia navrhuje v bytovom dome na Palešovom n. 25 – z 3% obstarávacej ceny
zníženie na 2,5%.
Komisia sa ďalej zaoberala ponukou na predaj nehnuteľnosti p. Holubovej na Hviezdoslavovej ul.
č. 77, komisia odporúča kúpu pozemku za 7,- €/m2.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť p. Ivanča musíme dať na budúce MZ, musí tam byť osobitný zreteľ.
Rozprával som s p. Holubovou, chce za dom a pozemok 40 tis. €.
Mgr. Jozef Bača
Už dlhšiu dobu sme sa zaoberali úpravou výšky nájomného v bytoch v správe Služieb mesta s.r.o.
Na Palešovom n. 25 je vysoký nájom.
Ing. Marián Tirpák
Na Palešovom n. 25 musíme byty aspoň temperovať. Sú tam 4 neobsadené byty.
MVDr. Michal Kapusta
K zníženiu nájomného v bytoch musíme prijať VZN, dnes to nemôžeme prijať. Pripravíme to na
ďalšie MZ.
Mgr. Peter Vandraško
Mali sme mimoriadnu školskú komisiu, už nebola plánovaná. Jedná sa o obyvateľov Rybníčka –
žiakov. Dosť nepríjemne vystupovali rodičia žiakov v škole z dôvodu, že im tam nestoja autobusy,
sľúbili sme im, že to preberieme na školskej komisii a dáme odporúčanie mestu. To či to je
realizovateľné nechám na vedenie mesta. Prečítal návrh na uznesenie:
„Školská komisia odporúča MZ riešiť problém autobusového spojenia Mlyn – Štefánikova ulica
Rybníček – Spišské Podhradie nasledovne:
1. Vybudovať autobusovú zastávku s prístreškom na Štefánikovej ulici – Rybníček.
2. Riešiť možnosť časového posunu autobusového spojenia Rybníček – Spišské Podhradie
na 07.20 hod. a Spišské Podhradie – Rybníček na 13.15 hod.
3. Vybudovať chodník pre peších zo Štefánikovej ulice – Rybníček do mesta Spišské
Podhradie. „
MVDr. Michal Kapusta
Cez LSKP sú v riešení autobusové zastávky.
Mgr. Jozef Bača
Je tam zastávka, ale treba prístrešok. Už sme to riešili minulého roku. Chodili naši policajti na
kontrolu a deti na zastávke neboli.
Ing. Ján Jurečko
Vyučovanie začína 7.45 pre nich je skoro ísť 6.45 autobusom.
Mgr. Ján Furman
26.11. bola komisia v Katúni za účasti poslancov. Mali sme doriešiť situáciu – ja som abdikoval na
funkciu predsedu komisie Katúň, aj na základe hlasovania, kde mal viac hlasov p. Smik. On prijal
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to, že by mal byť predsedom komisie. Funkcia bola odovzdaná, materiály tiež za prítomnosti
zástupcu primátora, kde sme prechádzali položku po položke.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým MZ schvaľuje Mgr. Furmana za predsedu komisie a prijať
nové uznesenie, že MZ schvaľuje za predsedu komisie p. Smika.
JUDr. Jozef Tekeli
Prečítal znenie zákona – „Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným
zastupiteľstvom.“ Z uvedenej dikcie vyplýva, že členom komisie musí byť vždy poslanec.
MVDr. Michal Kapusta
Zákon hovorí, že musí byť členom komisie poslanec MZ.
Mgr. Peter Vandraško
Ja by som toto nechal tak, nerušme uznesenie a nechajme Mgr. Furmana vo funkcii predsedu
komisie.
JUDr. Jozef Tekeli
Prečítal znenie štatútu mesta – „MZ volí predsedu komisie, ktorým je poslanec MZ a ďalších
členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.“ Z uvedenej dikcie
vyplýva, že momentálne pán Smik nemôže byť predsedom komisie v Katúni.
Uznesenie č.: MZ-14-11-A-5
MZ berie na vedomie správy zo zasadnutia komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.12.2011

Bod č.: 17

Záver
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 14.12.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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