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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

 Zápisnica 
 

napísaná 15. apríla  2015 na 3. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 3.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť 
poslancov Mgr. Ley Grečkovej a neskorší príchod Ing. Michala Beharku. 
  

PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      39     
     z toho poslanci MsZ            18   
               ostatní prítomní                   21 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:           8.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      12.20 hod. 
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 

 
 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 
overené bez pripomienok. 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Bc. 
Ing. Janku Brziakovú a Mgr. Máriu Kaľavskú, do návrhovej komisie Mgr. Jozefa Kačengu, 
Ľubomíra Vaica, Mgr. Danielu Antalovú. 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o organizačnej zmene platnej od 1. apríla 2015, ktorou zlúčením dvoch 
oddelení (oddelenia školstva, mládeže a športu a školského úradu) vzniklo oddelenie 
školstva, agenda ostáva nezmenená, predstavil prítomným Ing. Mrnkovú, ktorá je 
menovaná do funkcie vedúcej spomínaného oddelenia; 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Navrhol doplniť program o 
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu 
obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s.; 
- požiadal pánov predsedov komisií, aby v rámci bodu rokovania Interpelácie a otázky 
poslancov podali krátke informácie o činnosti komisií; 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal 
hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 

 
Program: 
      

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Návrh zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 
6. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 
7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015 a použitie rezervného fondu 
8. Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 
9. Stanovenie výšky platu primátora mesta 
10.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

11.  Zrušenie VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2005 - požiarny poriadok mesta Spišská 
Nová Ves 

12.  Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Levočská 11, 
Spišská Nová Ves 

13.  Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Z. Nejedlého 2,   
Spišská Nová Ves 

14.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 
15.  Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
16.  Interpelácie, otázky poslancov 
17.  Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu   

obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s. 
18.  Záver 
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K bodu 5 
 
Návrh zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 5 a požiadal Ing. arch. Štubňu, vedúceho oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku, o uvedenie materiálu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- podal informáciu o obsahu materiálu; 
- informoval o zmene územného plánu v lokalite Stojan vrátane dodatku k VZN, úvodné 
práce na predmetnom zámere začali už v roku 2014 cez oboznámenie sa so zámerom  
v komisii výstavby a dopravy, nasledovala prezentácia v mestskom zastupiteľstve, ktorá sa 
týkala investičných aktivít v oblasti bývania vo viacerých lokalitách a taktiež boli 
spracované architektonické a zhodnotenie. Po týchto úvodných krokoch bola spracovaná 
samotná zmena územného plánu, s jej obsahom boli oboznámení v zmysle stavebného 
zákona všetci zainteresovaní vrátane komisií pre komunálny rozvoj a finančnej komisie; 
- konštatoval, že šlo o náročnú tímovú spoluprácu; 
- upozornil, že na rokovaní je prítomný zástupca spoločnosti Spiš Invest, Žilina, ktorý 
zastupuje iniciátorov zmeny územného plánu. Spoločnosť financuje celú zmenu 
územného plánu a zaviazala sa, že pri realizácii diela nebude od mesta požadovať žiadne 
finančné plnenie. Zástupca spoločnosti Mgr. Peter Botek je pripravený vystúpiť 
a oboznámiť aj nových poslancov podrobnejšie so zámerom spoločnosti. Za spracovateľov 
návrhu zhmotneného do grafickej a textovej dokumentácie je prítomný Ing. arch. Michal 
Gaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti ARCH.EKO, Banská Bystrica. Odborne spôsobilou 
osobou na zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie je Ing. arch. Ľuboslava 
Vlčková, Košice, ktorá pôsobí na útvare hlavného architekta v Košiciach, je prítomná 
v sále. Garantom, predkladateľom a obstarávateľom za Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi 
je oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku v úzkej spolupráci s orgánmi 
štátnej správy a všetkými zainteresovanými. Strategickým cieľom je oživenie územia, tzv. 
hnedej zóny, ktoré investori uvažujú zmeniť na územie s využitím pre bývanie a doplnkovú 
občiansku vybavenosť. Ide o revitalizáciu nedostavaného priemyselného komplexu 
(mäsokombinátu) s plochou približne 6 ha, s plánovanou realizáciou tristo bytov pre cca  
tisíc obyvateľov. Finančný objem predstavuje 30 miliónov eur. Predstava investora je 
zrealizovať túto investíciu v priebehu najbližších 10 rokov so začiatkom v tomto roku; 
- požiadal Ing. arch. Michala Gaja zo spoločnosti ARCH.EKO, Banská Bystrica, 
o komentár a premietnutie výberovej časti dokumentácie. 
Ing. arch. Gaj: 
- predstavil projekt, ktorý má ambíciu rozvoja sociálneho bývania pre mladé obyvateľstvo 
a tiež pre starších obyvateľov, keďže v Európe narastá počet obyvateľov nad 70 rokov; 
- odovzdal slovo Mgr. Petrovi Botekovi. 
 
Mgr. Botek: 
- predstavil projekt satelitného obytného komplexu Stojan, zámerom je transformovať 
chátrajúci areál mäsokombinátu na obytný komplex s občianskou vybavenosťou. Horný 
strop nákladov na výstavbu je 30 miliónov eur. Dôležitým aspektom sú vysporiadané 
vlastnícke vzťahy, optimálne napojenie na dopravu, inžinierske siete, atď. Výstavba by 
mala byť realizovaná v siedmich etapách, pričom niektoré môžu prebiehať súbežne. 
V prvej fáze pôjde o rekonštrukciu objektu A + B, t. j., výstavbu malometrážnych bytov, 
v ďalšej fáze už o výstavbu obytných budov s obchodnými komerčnými priestormi, 
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nasledovať bude aj výstavba zdravotného strediska, materskej školy, športového ihriska. 
Výroba v ľahkom priemysle je naplánovaná v siedmej fáze. Cieľom je uplatniť inovatívne 
technológie s dôrazom na nízkoenergetickosť a moderné architektonické riešenie. 
Zámerom spoločnosti je vybudovať prvé ekosídlisko na Slovensku s využitím prvkov 
permakultúry; 
- vyjadril presvedčenie, že projekt poslanci mestského zastupiteľstva podporia; 
- poďakoval za pozornosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Mgr. Botekovi za podrobné priblíženie projektu, otvoril diskusiu. 
Mgr. Cpin: 
- pochválil investora za spracovanie projektu, ktorý dbá na ekológiu, bezpečnosť, ale 
v neposlednom rade chce podporiť najmä mladé rodiny a mladých ľudí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pochválil spracovanie projektu, vyzdvihol úplne reálne a optimálne využitie pre potreby 
mesta; 
- apeloval na začatie realizácie projektu v tomto roku. 
Ing. Gonda: 
- kvitoval zámer projektu, je potrebné veriť, že takýto charakter osídlenia územia je vhodný 
a že prinesie rozvoj mesta; 
- pochválil prezentáciu materiálu; 
- zaujímal sa o možnosť nájomných bytov; 
- opýtal sa, či sa uvažuje s budúcim podielom mesta pri realizácii celého projektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o odpoveď Mgr. Boteka. 
Mgr. Botek: 
- uviedol, že preferujú predaj bytov, no nebránia sa ani nájomným, sú pripravení realizovať 
celý projekt bez iniciatívy mesta, spolupráci sú však otvorení, no nie je však podmienkou.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 34 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 34. 
 

 
K bodu 6 

 
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 
2014 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 35 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 35. 
 
. 

K bodu 7 
 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015 a použitie rezervného fondu 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. Upravený rozpočet o čiastku 1 096 561 eur po 
schválení druhej zmeny bude vyrovnaný a dosiahne výšku 27 680 218 eur. Návrh druhej 
zmeny bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisii a zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta na pripomienkovanie, v rámci 15-dňovej lehoty neboli  
doručené žiadne pripomienky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča MsZ Návrh 2. zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2015 schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- upozornil na neukončený projekt rekonštrukcie domova dôchodcov a zariadenia 
opatrovateľskej starostlivosti, mesto musí vrátiť 595 tis. eur. Pripomenul, že na rokovaní 
opozičného klubu sa s p. primátorom dohodli, že k tomuto bodu bude predložený osobitný 
materiál; 
- opýtal sa Ing. Topoliovej či názov nezrovnalosti projektu, respektíve vrátenie 
vyčerpaných prostriedkov je technická špecifikácia z ekonomickej oblasti. 
Ing. Topoliová: 
- objasnila, že je to výraz, ktorý je použitý aj v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 
ministerstvu. 
Ing. Gonda: 
- zaujímal sa, prečo ide o bežné a nie kapitálové výdavky. 
 Ing. Topoliová: 
- uviedla, že do konca roka 2014 platilo, že pokiaľ bol prijatý transfer alebo grant 
kapitálový, tak sa vracal z kapitálových výdavkov. Od 1. 1. 2015 je zmena v rozpočtovej 
klasifikácii, je to doplnok v rámci opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, kedy 
všetky vratky, nezrovnalosti sú uhrádzané z bežných prostriedkov. 
 



6 

Ing. Gonda: 
- apeloval, aby táto problematika bola prejednávaná na budúcom rokovaní mestského 
zastupiteľstva.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že informáciu je možné podať i na tomto rokovaní. Rozhodnutie, že od 
spolupráce so spoločnosťou EUROBUILDING odstupujeme, schválili poslanci 
v predchádzajúcom volebnom období. Požiadal Ing. Bednárovú o rekapituláciu spolupráce 
so spomínanou spoločnosťou. 
Ing. Bednárová: 
- pripomenula, že malo ísť o rekonštrukcie troch samostatných objektov. So spomínanou 
spoločnosťou EUROBUILDING sa mestu nie veľmi darilo spolupracovať. Dodávateľ 
nevykonával riadne svoje práce, odvolával sa na nekvalitu projektu, na subdodávateľské 
problémy, neplatil subdodávateľom, neboli sme schopní na ministerstve vyrokovať pre 
mesto prijateľnú zmenu projektu, napriek tomu, že šlo o problémového partnera, podarilo 
sa nám uzavrieť mimosúdne vyrovnanie bez nároku na náhradu škody obidvoch strán. 
Mgr. Javorský: 
- apeloval na vysvetlenie, prečo musí mesto vrátiť 600 tis. eur; 
- pochválil vyčlenenie veľkého objemu peňazí na rekonštrukcie ciest, chodníkov, materské 
školy; 
- upozornil, že v rozpočte mesta je vyčlenených 23 783 eur na mzdové prostriedky, 
predpoklad, že ide o odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva a upozornil, že 
schválené navýšenie odmien má následne takýto dopad na rozpočet; 
- upozornil, že plánovanej čiastke na vrátenie štátu vo výške 190 tis. eur je potrebné sa 
podrobnejšie venovať, v celkovom objeme ide o 600 tis. eur. 
Ing. Záborská: 
- poukázala na vrátenie takmer 600 tis. eur určených na nezrealizovaný projekt, ktorý bol 
predstavený ako investičný a rekonštrukčný s istými cieľmi. Cieľom bolo pripraviť nové 
služby pre istú cieľovú konkrétnu skupinu obyvateľov v našom meste (starších občanov). 
Demografia nepustí, demografia je jasná, aj toto mesto starne a spomínanej cieľovej 
skupine by mali byť poskytnuté služby; 
- zaujímala sa preto o vecnú stránku projektu, ako vieme naplniť stanovené ciele a ako 
budeme pristupovať k službám pre túto cieľovú skupinu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- upozornila, že čiastka 600 tis. eur bola preinvestovaná, takmer väčšia polovica bola 
preinvestovaná do domova dôchodcov. Ďalšia časť bola preinvestovaná v zariadení 
opatrovateľskej starostlivosti, nestratili sa. K splneniu cieľov uviedla, že momentálne sú 
splnené všetky požiadavky našich obyvateľov na umiestnenie do domova dôchodcov, 
takisto prideľovanie bytov na Levočskej ulici sa uspokojuje podľa záujemcov; 
- informovala prítomných o stretnutí s investorom výstavby nového zariadenia pre seniorov 
na Ferčekovciach. Predpokladá problém kapacitne naplniť domov klientmi. 
Ing. Bednárová: 
- potvrdila, že čiastka 600 tis. eur je preinvestovaná v spomínaných budovách. Demografia 
nepustí, ale ani rozpočet nepustí, nie je možné sa v cieľoch zaväzovať k záväzkom, na 
ktoré nemáme finančné zdroje. Došlo medzičasom aj k zmene legislatívy, štát už nebude 
tieto služby podporovať. V rozpočte na to prostriedky nie sú, čiže je tu priestor pre 
súkromnú sféru. 
Ing. Gonda: 
- upozornil, že sa nehľadá vinník, ale je potrebné zadefinovať, kde sa stala chyba 
a nezopakovať ju v ďalšom programovom období, komplikovaný proces implementácie si 
vyžaduje skúsený manažment; 
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- čiastka 600 tis. eur nie je podľa neho konečná. Uviedol, že má vypracovanú analýzu 
vychádzajúcu z materiálov dostupných na webovej stránke mesta; 
- poukázal na to, že ak by sme projekt implementovali a všetko by bolo realizované, 
z vlastných zdrojov pri 5 %-nom kofinancovaní, plus práce na viac a plus neoprávnené 
náklady by mesto dalo 320 tis. eur, dnes sme vynaložili 900 tis. eur, stavby nemáme 
dokončené, preto opätovne požiadal, aby sa zastupiteľstvo k problematike vrátilo po 
predložení písomného materiálu a podal v tomto zmysle návrh. 
Ing. Kolesár: 
- opýtal sa Ing. Gondu, či spomínaný projekt nerobila Ing. Záborská; 
- zaujímal sa o to, prečo Ing. Gonda nespomína všetky projekty, ktoré boli dokončené 
v tomto meste. 
Mgr. Javorský: 
- apeloval na sľúbenú prípravu písomného materiálu, aby mali všetci poslanci objektívne 
informácie. Poslanci musia vedieť, kde sa míňajú peniaze, sú za to zodpovední. 
Informácie, o ktorých rozprávala Bc. Ing. Brziaková nemá a chce ich vedieť.  
V. Retter: 
- zaujímal sa, či je bežnou praxou, že poslanci majú k dispozícii materiál na rokovanie iba 
necelých 24 hodín pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vysvetlenie Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia. 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že materiál bol k dispozícii 15 dní pred konaním zasadnutia mestského 
zastupiteľstva na internetovej stránke a 7 dní v aplikácii digitálne zastupiteľstvo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že p. poslanec Retter mal zrejme nejaký technický problém; 
- odovzdal slovo Ing. Bednárovej. 
Ing. Bednárová: 
- zareagovala na vystúpenie Mgr. Javorského. Informovala, že analýzu rada spracuje. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že o vstupe do projektu rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva v roku 
2010, už pri vstupe boli pochybnosti o samotnom projekte, ako aj o dodávateľovi, ktorý 
v tom čase ešte nemal takú povesť ako neskôr, predchodcovia tohto zastupiteľstva na 
základe právnej analýzy rozhodli od projektu odstúpiť, aby sme neutrpeli väčšiu škodu, 
uviedol, že vraciame späť štátne prostriedky nie mestské; 
- upozornil Ing. Gondu, že všetky návrhy sa predkladajú predsedovi návrhovej komisie 
v písomnej podobe a pani prednostka dala prísľub o písomnom spracovaní analýzy; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 36 k bodu 7. 
 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  0 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 36. 
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K bodu 8 
 
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
-  podala informáciu o obsahu materiálu, záverečný účet bol spracovaný po ukončení 
rozpočtového roka a zostavení individuálnej ročnej závierky v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh bol zverejnený na verejnú diskusiu 
na webovej stránke mesta a úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, taktiež bol 
prerokovaný vo finančnej komisii. V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy je povinnou súčasťou záverečného účtu rozpočet, jeho zmeny, 
plnenie rozpočtu, výsledok hospodárenia a jeho použitie, jeho usporiadanie, tvorba 
a použitie finančných fondov, finančné usporiadanie vzťahov, bilancia aktív a pasív, dlh 
mesta, jeho stav a vývoj, hodnotenie programov mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 37 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 37. 
 
 

K bodu 9 
 
Stanovenie výšky platu primátora mesta 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu oddelenia právneho a sociálnych vecí 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
-  podala informáciu o obsahu materiálu, ktorý bol predložený z dôvodu zákonnej 
povinnosti mestského zastupiteľstva každoročne prerokovať plat primátora mesta. 
Primátorovi mesta patrí podľa § 3 zákona o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného 
násobku stanoveného podľa počtu obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo môže plat 
primátora podľa § 4 odsek 2 citovaného zákona zvýšiť až o 70 % rozhodnutím, teda 
uznesením. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- podala písomný návrh na zmenu uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plat primátorovi Mesta Spišská Nová Ves v súlade so 
zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to ako súčin priemernej mzdy 
zamestnanca v NH SR (858,00 €) a násobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta 
(2,89) a zvýšenie základného platu o 70 % (t. j. o 1 736,00 €) s účinnosťou od 1. 1. 2015. 
Celkový upravený plat primátora od 1. 1. 2015 je vo výške 4 216,00 €; 
- informovala, že nejde o veľké navýšenie platu (248 €), má byť skôr morálnym ocenením  
primátora, keďže je vo funkcii už tretie volebné obdobie, žiadne odmeny nebral, neúčtoval 
si ani cestovné náhrady. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia 
poslankyne Bc. Ing. Brziakovej. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia č. 38 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 38. 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA do 10.20 hod. 
 

 
bodu 10 

 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Košalka, vedúceho oddelenia správy daní a poplatkov o 
uvedenie materiálu. 
Ing. Košalko: 
-  podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 39 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
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za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 39. 
 
 

K bodu 11 
 

Zrušenie VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2005 - požiarny poriadok mesta Spišská 
Nová Ves 
Predložil: Ing. Štefan Pohly, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 40 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 40. 
 
 

K bodu 12 
 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Levočská 11, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 41 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 41. 
 
 

K bodu 13 
 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Z. Nejedlého 2, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 42 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 42. 
 
 

K bodu 14 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu; 
- uviedol, že pri zostavovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti čerpal z výsledkov kontrol 
vykonaných hlavným kontrolórom mesta v predchádzajúcich obdobiach. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 43 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 43. 
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K bodu 15 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 15 a požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta 
o uvedenie materiálu. 
 
Bod 15/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 44 k bodu 15/1. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 44. 
 
 
Bod 15/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 45 k bodu 15/2. 
 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 45. 
 
 
Bod 15/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 46 k bodu 15/3. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 46. 
 
 
Bod 15/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 47 k bodu 15/4. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 47. 
 
 
Bod 15/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že je potrebné stanoviť cenu, ktorá nie je určená. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla cenu 20 tis. eur, vzhľadom k tomu, že záujemca bude mať vyššie náklady 
s vyprataním sute, sú tam väčšie kusy betónových odpadov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že odpratanie sute bude stáť 40 tis. eur. Zástupcovia materskej firmy, ktorí sú 
z Francúzska sa chceli zúčastniť dnešného zasadnutia zastupiteľstva, no termín im 
nevyhovoval, budú prítomní na najbližšom zasadnutí. 
Ing. Kellner: 
- doplnil, že spoločnosť má záujem odkúpiť aj ďalší pozemok, ktorý je v susedstve 
predmetného pozemku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal upravený návrh uznesenia č. 48 k bodu 15/5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 48. 
 
 
Bod 15/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla cenu obvyklého nájmu, a to 50 eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- objasnil, že je to bytový komplex pod Modrých vrchom; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal upravený návrh uznesenia č. 49 k bodu 15/6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 49. 

 
 
Bod 15/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že budova vyzerá už krajšie. Je potrebné, aby bol pri renovácii plotu oslovený 
majiteľ. Plot bude posunutý, zlepšia sa výhľadové pomery do križovatky, situácia bude 
bezpečnejšia; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 50 k bodu 15/7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 50. 

 
 

Bod 15/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 51 k bodu 15/8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 51. 
 
 
Bod 15/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 52 k bodu 15/9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 52. 
 
Bod 15/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 53 k bodu 15/10. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 53. 

 
 

K bodu 16 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal predsedov jednotlivých komisií, aby podali informácie zo 
zasadnutí:  
 
Mgr. Antalová – predsedníčka komisie sociálno-zdravotnej:  
- informovala o činnosti komisie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že zásadným problémom pri bytovej otázke sú neprispôsobiví občania; 
- kvitoval, že magnetická rezonancia bude funkčná v našom meste už o dva týždne.  
 
Mgr. Jozef Kačenga – predseda Komisie školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry 
a pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií: 
- informoval o činnosti komisie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o termínoch konania nových kultúrnych podujatí. 
 
Ing. Majerník – predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta: 
- informoval o činnosti komisie. 
 
Ing. Jančík  
- upozornil na narastajúce problémy súvisiace s bezplatným podávaním alkoholu 
v prevádzke na Lipovej ulici, požiadal o častejšie kontroly na sídlisku hlavne počas piatkov 
a víkendu a taktiež o kontroly podávania alkoholu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných o obdŕžaných protestoch proti umiestňovaniu cirkusov a atrakcií 
so živými žralokmi, 
- uviedol, že bola dohoda s riaditeľmi základných škôl, ktoré neumožnia distribúciu voľných 
lístkov pre deti. 
A. Akram:  
- navrhol propagáciu týchto atrakcií nepovoľovať na mestskom majetku. 
Mgr. Kačenga: 
- súhlasil s poslancom Akramom; 
- informoval o aktivite študentov z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorí 
dobrovoľne vyzbierali takmer sto kíl krmiva pre psíky z útulkov. 
Mgr. Cpin: 
- prečítal si správu v médiách, že Spišská Nová Ves by mala byť podľa všetkých 
predpokladov dejiskom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov v roku 2017, opýtal sa, či 
je to zaručená informácia. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- potvrdil správnosť informácie. 
Ing. Gonda: 
- predložil dve písomné interpelácie – jedna sa týka procesu verejného obstarávania na 
úrade a druhá domova dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti; 
- poďakoval za dlhoročnú spoluprácu Ing. Pastirana, ktorý je zamestnaný v inej 
spoločnosti, poprial mu, aby na novom pracovisku bol pracovne šťastný a aby bol 
spokojný. Taktiež poďakoval za dlhoročnú spoluprácu aj kolegyniam z oddelenia školstva, 
hlavne PhDr. Šefčíkovej. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oznámil, že kolegyne ostávajú naďalej zamestnané na mestskom úrade; 
- odpovedal Ing. Gondovi, že na písomné interpelácie dostane odpoveď. 
Ing. Beharka: 
- pochválil ľudí, ktorí pracujú v zbernom dvore, poukázal na veľmi zlý stav prístupovej 
cesty k zbernému dvoru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oprava prístupovej cesty je vyznačená v harmonograme plánu prác. 
 
 

K bodu 17 
 
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného 
orgánu obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s. 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17. Vedenie mesta pristúpilo k navrhnutiu nových zástupcov mesta do 
štatutárneho a kontrolného orgánu spoločnosti Emkobel; 
- upozornil, že materiál nemusí byť schválený poslancami mestského zastupiteľstva; 
- prijal návrh z opozičného klubu, aby aj bývalí predstavitelia mesta mali možnosť 
rozhodovať v spoločnostiach mesta, v dozornej rade spoločnosti Emkobel je navrhnutý 
Ing. Rastislav Jacák, predsedom dozornej rady v spoločnosti Lesy mesta je MUDr. Ján 
Mokriš; 
- poukázal na to, že v minulosti, opozícia nemala možnosť navrhnúť svojich zástupcov do 
orgánov obchodných spoločností mesta; 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že nevie, kto je členom dozornej rady, materiál doteraz nedostal; 
- pripomenul sľub primátora mesta, ktorý dal na začiatku volebného obdobia, a to, že 
opozícia bude mať možnosť delegovať zástupcu do obchodných spoločností mesta a nie 
je tomu tak. Upozornil, že opozícia nevedela o tom, že bol čas predkladať mená 
nominantov do spoločností mesta. Ing. Rastislav Jacák nie je ich nominantom; 
- požiadal, aby poslanci boli oboznámení s navrhnutými členmi dozornej rady a členom 
predstavenstva v spoločnosti Emkobel. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, JUDr. Baldovskej, či bol materiál uverejnený. 
JUDr. Baldovská: 
- potvrdila uverejnenie 15. 4. 2015 v čase okolo 7.35 hod. 
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Mgr. Javorský: 
- nesúhlasil s vyjadrením JUDr. Baldovskej, poslanci materiál doteraz nemajú k dispozícii.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- prečítal mená, ktoré boli navrhnuté do obchodnej spoločnosti Emkobel. 
V. Retter: 
- opýtal sa, podľa čoho boli títo ľudia vybraní, niektorí nemajú trvalé bydlisko v Spišskej 
Novej Vsi, podľa neho by tam malo byť viac poslancov mestského zastupiteľstva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že dvaja nominanti nemajú trvalé bydlisko v Spišskej Nove Vsi; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 54 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  7 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 54. 
 

 
K bodu 18 

 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

a  poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na obed v priestoroch Hotela 
Metropol. 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.           Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta            prednostka MsÚ 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  34   –  54.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková, v. r. 
 
Mgr. Mária Kaľavská, v. r. 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková, v. r. 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r. 


