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Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



	Zápisnica

napísaná dňa 24. septembra  2009 na 23. riadnom zasadnutí 
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi


	PhDr. J￡n Voln�Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 23. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom privítal poslankyňu NR SR Mgr. Leu Grečkovú, prokurátora JUDr. Tibora Brziaka, poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov RSDr. Juraja Beňu a Ing. Jany Kvašňákovej.

V úvode  primátor mesta PhDr. Volný, PhD., zablahoželal poslancom Ing.  Michalovi Beharkovi a PhDr. Miroslavovi Semešovi, PhD., k životným jubileám. 
Udelil slovo Ing. Labajovi, ktorý informoval a zároveň pozval prítomných na kultúrne a spoločenské akcie, pripravované na najbližšie dni.

	PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné. 

	Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     47			
	 	    z toho poslanci MsZ:          19		
                            ostatní prítomní:	            28

Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.50 h



K bodu 2

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


K bodu 3


	Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. J￡n Voln�Ján Volný, PhD., navrhol MUDr. Jána Mokriša a Ing. Michala Demečka, do návrhovej komisie Ing. Kvetoslavu Kucharovičovú, Ing. Michala Beharka a Adnana Akrama.
 



Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu:
za:		18		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

	

	K bodu 4    

Návrh na schválenie programu rokovania

PhDr. Volný, PhD.:
- informoval  o  programe zasadnutia MsZ - pred rokovaním MsZ bola odovzdaná nová pozvánka, rozšírená  o body:
  12 - Informácia o novelizácii zákona o majetku obcí
  14 - Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach
  15 - Schválenie projektu „Obnova špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií 
        a chodníkov v Spišskej Novej Vsi“
- navrhol predradiť bod 9 za bod 4 a bod 15 za bod 9 z dôvodu časovej zaneprázdnenosti JUDr. Brziaka a Ing. Záborskej,
- pýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu.
Bez pripomienok.
- dal hlasovať za predložený program
Hlasovanie:
za:		18	  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Program bol schválený.


P R O G R A M po doplnení:    
 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
 9.  VZN o niektorých podmienkach držania psov
15. Schválenie projektu „Obnova špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií 
      a chodníkov v Spišskej Novej Vsi
 5.  Správa o výsledku kontrol 
 6.  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb
 7.  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2009
 8.  Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009
10. VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta 
      Spišská Nová Ves
11. VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
12. Informácia o novelizácii zákona o majetku obcí
13. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
14. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach
16. Interpelácie, otázky poslancov
17. Záver

K bodu 9

VZN o niektorých podmienkach držania psov
Predložil: Ing. Arch. Teodor Štubňa, ved. oddelenia ÚP a SP

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 9.
Ing. Arch. Štubňa:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
JUDr. Brziak:
- VZN č. 1 bolo prijaté v roku 2003, nakoľko niektoré ustanovenia boli v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, bolo potrebné  podať protest,
- zmena sa týkala:  čl. 4, bod 6; čl. 6, bod 2 a čl. 8, bod 4 a 5.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítal návrh uznesenia č. 584 k bodu  9.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:		0	 
zdržali sa:	0
nehlasovali: 	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 584



K bodu 15

Schválenie projektu „Obnova špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov v Spišskej Novej Vsi“
Predložila: Ing. Zuzana Z￡borsk￡Zuzana Záborská, vedúca ÚRM

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 15.
Ing. Záborská:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 603 k bodu 15.
Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 603.

K bodu 5


Správa o výsledku kontrol
Predložila: Ing. Hyacinta Zozuľáková, hlavná kontrolórka

PhDr. Volný, PhD.:
-  uviedol bod 5.
Ing. Zozuľáková:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Ing. Čurný:
- pýtal sa, čo vyplýva pre mesto, ak porušilo zákon a neuplatnilo DPH, či sa musí zaregistrovať ako platca DPH a doplatiť 30 mil. Sk,
- poukázal na možnosť kontroly  Daňového úradu, ktorý môže mestu vyrubiť DPH, čo je ďalších 
30 mil. Sk dopad na rozpočet mesta.
Ing. Zozuľáková:
- mesto sa musí zaregistrovať ako platca DPH a doplatiť celú daň.
Ing. Mitrík:
- preštudoval všetky správy od začiatku roka a konštatoval, že ÚHK nefunguje podľa jeho predstáv,
- v predloženej správe sú realizované prevažne následné kontroly, 
- kritizoval pomalé tempo kontrol,
- poukázal na anonymnú sťažnosť na Hokejový klub, pýtal sa, čo znamená, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená a čoho sa týka,
- na základe informácií z komisie kontroly sa pýtal, či je pravda, že hlavná kontrolórka nemá vôľu spolupracovať a gestorovať túto komisiu.
Ing. Zuzuľáková:
- zdôvodnila pomalé tempo kontrol - dlhší  čas bola sama z dôvodu PN pracovníčky ÚHK, príchodom kolegu sa počet vykonaných kontrol zvýši,
- doposiaľ pracovala na prepracovaní Zásad kontrolnej činnosti a na novej Smernici o priebežnej a predbežnej kontrole, 
- čo sa týka anonymnej sťažnosti na Hokejový klub, z pozície kontrolórky mesta môže kontrolovať 
len časť skutočností uvedených  v sťažnosti, ako sú dotácie poskytnuté mestom, ktoré ale neboli predmetom sťažností, 
- sťažnosť je čiastočne opodstatnená v tom, že bude potrebné prepracovať nájomné zmluvy, ktoré mesto uzatvorilo s niektorými subjektmi a tieto subjekty uzatvorili nájomné zmluvy s ďalšími nájomcami,
- sťažovateľ by mal nasmerovať sťažnosť na kompetentné inštitúcie,
- čo sa týka spolupráce, predsedovi kontrolnej komisie predložila v zmysle Zákona o obecnom zriadení povinností kontrolóra,
- kontrolór má možnosť zúčastňovať sa zasadnutí všetkých komisií mesta, t. z., že nemusí robiť gestora len pre komisiu kontroly.
Ing. Bubeník:
- konštatoval, že ako prezident HK SNV mal byť upovedomený, že takáto sťažnosť na mesto prišla, aby sa mohol vyjadriť k niektorým skutočnostiam, prípadne prijať opatrenia,
- táto sťažnosť bola zaslaná na políciu, prokuratúru, daňový úrad – doposiaľ neboli zistené žiadne nedostatky, preto sa pýtal, v čom bola čiastočne opodstatnená,
- myslí si, že nájomné zmluvy nie sú porušené, nie je dôvod ich prepracovávať, 
- nájomné zmluvy umožňujú ďalej  prenajímať nájomníkom priestory – ide o financovanie športu formou prenájmu, keďže športové kluby nemôžu podnikať,
- peniaze sa potom používajú na šport, sú riadne zúčtované v účtovníctve, je o tom správa auditora.

RNDr. Ruttkay:
- vyjadril sa k výstavbe a financovaniu detských ihrísk v meste,
- poukázal na neúmerne vysokú cenu k vykonaným prácam,
- informoval  o zvolaní komisie kontroly v pondelok 21. 9. 2009, ktorá nebola uznášaniaschopná,
- po preštudovaní podkladov z MsÚ k detským ihriskám dospel k týmto nedostatkom:
- cenovú ponuku zaslali 3 firmy,
-  vo všetkých chýbal doklad – oprávnenie podnikať v danej oblasti,
- v súťažných podkladoch bola uvedená ponuková cena v Sk, 
- chýbali referencie firiem,
- obálky neboli označené heslom „Súťaž, neotvárať“, na obálke bol nesprávne uvedený  adresát a chýbal dátum podania,
- pri víťaznej firme Nilon, s. r. o.,  bolo nesprávne uvedené meno,
- odlišné podpisy sú na výzve a na cenovej ponuke,
- v porovnaní cien boli iba malé rozdiely,
- všetky 3 firmy mali rovnakú cenovú ponuku,
- chýbal stavebný denník stavby,
- zameral sa konkrétne na detské ihrisko na sídl. Západ, kde vytkol tieto nedostatky:
- vysoká cena komponentov, vyfakturovaných je 6, namontovaných 5,
- sú fakturované výkopové práce, ktoré neboli vykonané, nakoľko detské ihrisko je vybudované na betónovej ploche, ktorá tam existovala mnoho rokov, pričom betón nebol odstránený,
- konštatoval, že verejné obstarávanie bolo povrchné, neprofesionálne a formálne, dopredu určené,
- tvrdil, že stavba bola predražená, niekto sa neúmerne obohatil,
- bude žiadať, aby správa nebola schválená a aby primátor mesta vyvodil závery a informoval MsZ.
Ing. Zozuľáková:
- poukázala na str. 6 kde je uvedené, že kontrola je rozpracovaná, nie je ukončená, je to len čiastková správa,
- poznamenala, že pán poslanec nemal k dispozícií kompletné podklady,
- pripravovaná smernica o priebežnej a predbežnej kontrole, ktorá doteraz chýbala, by mohla takéto nedostatky včas odstrániť,
-  táto kontrola je následná, nepozná skutočný stav, ak niečo tvrdí, musí preukázať vinu,
- uviedla, že všetky správy sú k nahliadnutiu na ÚHK.
PhDr. Volný, PhD.:
- uvítal dôslednosť kontroly, vníma to pozitívne,
- ak sú problémy, aby sa odhalili čo najskôr.
RNDr. Ruttkay:
- potvrdil, že betónový podklad na sídl. Západ existoval mnoho rokov, pri výstavbe nebol odstránený a boli vyfakturované práce, ktoré neboli vykonané,
- pýtal sa, prečo hlavná kontrolórka predniesla správu na rokovanie MsZ, ak kontrola nebola ukončená,
- v čiastkovej správe kontrolórky chýbali informácie, ktoré zistil a predniesol, 
- podotkol, že kontrolórka zodpovedá nielen za „správne čísla“, ale aj za efektívne využívanie prostriedkov mesta.
Ing. Mitrík:
- poukázal na to, že komisiu kontroly zriadilo MsZ, a ak hlavná kontrolórka nerešpektuje komisiu kontroly, potom nerešpektuje MsZ,
- potvrdil, že betónová plocha na sídl. Západ existovala a na nej je postavené detské ihrisko.
Ing. Zozuľáková:
- citovala zo zákona právomoci hlavného kontrolóra,
- kontroly vykonáva podľa schváleného plánu kontrol, nemôže vykonávať kontrolu mimo plánu kontrol bez uznesenia MsZ,
- znova zdôraznila potrebu vykonávania priebežnej a predbežnej kontroly.



Ing. Čurný:
- navrhol posilniť ÚHK,
- opätovne žiadal, aby na ďalšie rokovanie MsZ bola predložená zmena organizačnej štruktúry s posilnením ÚHK.
PhDr. Semeš, PhD.:
- v júni na rokovaní MsZ navrhol  vyčkať do jesene, zatiaľ  preradiť pracovníka z MsÚ na ÚHK,  
- po istom čase a po skúsenostiach hlavnej kontrolórky situáciu prehodnotiť a podľa potreby  navrhnúť MsZ zvýšenie počtu pracovníkov na ÚHK,
- čo sa týka detských ihrísk, podotkol, že RNDr. Ruttkay mal podklady od hlavnej kontrolórky,
- navrhol sa tým dnes nezaoberať, keďže kontrola je neukončená.
Ing. Gonda:
- všetko je zdokumentované, nie je dôvod niečo zakrývať, ku všetkému existuje písomný doklad,
- poukázal na  zámenu materiálov a potvrdil skutočnosť, že betónová plocha na sídl. Západ existovala.
PhDr. Volný, PhD.:
- je potrebné vyčkať na záver kontroly,
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 580 k bodu 5.
Hlasovanie:
za:		12		  
proti:	  	4
zdržali sa:	3
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 580.


K bodu 6

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb
Predložil: Ing. Mari￡n KellnerMarián Kellner, prednosta MsÚ

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 6.
Ing. Pastiran:
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu a udelil slovo poslankyni NR SR Mgr. Grečkovej.
Mgr. Grečková:
- podala stručnú charakteristiku svojej činnosti v sociálnej oblasti,
- poukázala na množstvo dobrých vecí, ktoré sa doposiaľ podarili,
- upozornila na závery výjazdového zasadnutia Vlády SR - 2 mil. Sk pre Domov dôchodcov, garancia pomoci pre zriadenie seniorcentra, 
- v budúcom týždni vyjde operačný program na zriadenie sociálnych podnikov, je potrebné sledovať termíny - ponúkla svoju pomoc v tejto oblasti,
- upozornila na zasadnutie projektového medzinárodného výboru Dekáda - do troch týždňov sa stretnú k tomu na úrade Vlády SR, aby hľadali riešenia, 
- informovala o rozpracovanom projekte.
PhDr. Volný, PhD.:
- poďakoval za účasť poslankyne NR SR Mgr. Grečkovej na rokovaní MsZ a vysoko ocenil jej prínos pre mesto, nakoľko konanie výjazdového zasadnutia Vlády SR v Spišskej Novej Vsi je hlavne jej zásluhou.


JUDr. Komara, PhD.:
- sociálno-zdravotná komisia prerokovala uvedený materiál a odporučila ho MsZ schváliť,
- požiadal, aby sa našli peniaze v rozpočte na realizáciu cieľov uvedených v koncepcii – zvýšenie dostupnosti vybraných soc. služieb a skvalitnenie poskytovania soc. služieb a soc. pomoci,
- informoval o aktuálnom stave nezamestnanosti (prekročených 15 %, 8 000 uchádzačov, nárast o 5 %, v okrese Gelnica je viac ako 22 % nezamestnanosť).
Ing. Mitrík:
- vyzdvihol  existenciu tohto dokumentu a vyjadril mu podporu,
- znova poukázal na potrebu realizácie seniorcentra, hovorilo sa o ňom už vo februári 2007,
- pýtal sa, kedy sa začne  s realizáciou a či sa vôbec podarí v tomto volebnom období  zrealizovať tento zámer,
- pripomenul, že z občanov mesta tvoria dôchodcovia 14 %-ný podiel,
PhDr. Semeš, PhD.:
- kluby dôchodcov na území mesta fungujú špecificky,
- realizácia seniorcentra zatiaľ zostala stáť, 
- bol záujem presťahovať a vytvoriť lepšie podmienky  pre jednotlivé kluby v meste, neosvedčilo  sa to, 
- plánovali sme na to využiť priestory ZOS, žiaľ pre nerealizovanie zámeru v objekte bývalej pôrodnice sa to neuskutočnilo,
- ľudia si zvykli na istý priestor, nie sú ochotní niečo meniť, násilím to nie je možné,
- klubom dôchodcov ponúkli na budúci rok možnosť navštevovať a skĺbiť vecí v rámci CVČ,
- požiadal, aby na tento účel boli pre budúci rok vyčlenené finančné prostriedky.
Ing. Mitrík:
- existuje komunita seniorov, ktorým tento spôsob stretávania sa nevyhovuje, nie všetci sú spokojní,
- prihovoril sa za to, aby sa s realizáciou rátalo do budúcna.
PhDr. Semeš, PhD.:
- nie je kategorický vylúčené, že seniorcentrum nebude, bude sa na tom pracovať, í predložený projekt na rekonštrukciu ZOS ráta s možnosťami využitia voľného času seniorov.
Ing. Pastiran:
- informoval o podaní projektu v minulom týždni.
PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 581 k bodu 6.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 581.


K bodu 7

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2009
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a soc. vecí

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 7.
Ing. Pastiran:
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.


Ing. Mitrík:
- citoval zo str. 3 - príjem dane z nehnuteľností je nižší, hoci sadzby boli zvýšené o 5 %, pýtal sa, čo sa tým myslí, či je dobré, že sme zvýšili dane,
- informoval sa, aká je situácia ohľadom čerpania úveru.
Ing. Pastiran:
- čo sa týka úveru, oslovené banky ponuky doručili, v budúcom týždni sa rozhodne, s kým mesto podpíše zmluvu.
Ing. Macalová:
- očakávali sa vyššie príjmy z dôvodu zvýšenia sadzby dane z nehnuteľností,
- kríza dopadá aj na platcov dane, pripravujú výzvy pre neplatičov. 
Ing. Bubeník:
- finančná komisia sa zaoberala plnením rozpočtu mesta za I. polrok 2009 a zobrala na vedomie uvedený materiál,
- upozornil, že  príjmy boli naplnené na 51 % už po úprave rozpočtu a výpadok podielových daní za  I. polrok bol 388 tis. €.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 582 k bodu 7.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 582.

PhDr. Volný, PhD.:
- navrhol prestávku 9.45 – 10.25



K bodu 8

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a soc. vecí

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 8.
Ing. Pastiran:
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Ing. Bubeník:
- informoval o zasadnutí finančnej komisie, ktorá prerokovala 2. zmenu rozpočtu a odporučila schváliť predložený materiál,
- vedeniu mesta odporučil prijať opatrenia na šetrenie bežných výdavkov tak, aby objednávky za mesto, vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií, schvaľovali okrem oprávnených osôb aj zástupca primátora a vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí,
- čo sa týka napĺňania príjmov za rok 2009, prepad oproti schválenému rozpočtu vychádza vo výške 55 mil. Sk vo vzťahu k údajom Ministerstva financií SR zverejnených na webovej stránke,
- doposiaľ k  1. 9. 2009 je prepad vo výške 33 mil. Sk, ak nedôjde k zmenám, predpoklad do konca roka bude 53 mil. Sk,

- navrhol radšej šetriť, ako ísť do deficitu a zadĺžiť sa,
- poukázal na množstvo rozrobených akcií, ktoré je ťažko teraz zastaviť, v tom prípade navrhol radšej čerpať úver a dokončiť plánované akcie, 
- priznal chybu pri schválení pôžičky 1 mil. € firme Solitéra, navrhol radšej podporiť akcie v prospech mesta.
Ing. Majerník:
- predložil návrh navýšiť vlastné príjmy SŠZ a použiť ich na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 33 025 € v programovom rozpočte 10.1. Materské školy,
- ako predseda MsV č. 3 Ferčekovce navrhol sumu  4,5 mil. Sk na realizáciu rekonštrukcie Muráňskej ulice, ktorá bola v pláne hlavných úloh MsV na rok 2008 na prvom mieste, ale doposiaľ nebola realizovaná,
- jedná sa o hlavnú ulicu, po ktorej chodí MHD, dochádza k poškodzovaniu dopravných prostriedkov.
J. Para:
- pýtal sa, prečo z plánu úloh vypadla akcia  „výstavba  mostu Matúškova ulica“,
- požiadal vedenie mesta, aby táto stavba bola zaradená a realizovaná v rozpočte mesta na budúci rok.
Ing. Mitrík:
- znova sa informoval na príčinu dlhého procesu začatia rekonštrukcie ZŠ Nad Medzou, nakoľko dotácia sa posúva do ďalšieho roka,
- informoval sa, koľko mesto vynaložilo peňazí  na spracovanie  podkladov pre jednotlivé granty základných škôl, 
- pripojil sa k názoru Ing. Bubeníka, aby firme Solitéra mesto nepožičiavalo peniaze, ak na to nemá,
- čo sa týka centralizácie objednávok, myslí si, že je potrebné klásť väčší dôraz na jednotlivé položky už pri schvaľovaní rozpočtu,
- dal návrh, aby MsZ zrušilo uznesenie č. 514/2009 1 b/, týkajúce sa pôžičky 1 mil. € firme Solitéra, s. r. o., SNV.
Ing. Bubeník:
- myslí si, že filtrácia objednávok nemôže byť na škodu vecí,
- čo sa týka bežných príjmov a bežných výdavkov rozdiel sa vyrovnáva na nulu,
- upozornil, že bežné výdavky to nie sú len výdavky do spotreby, ale aj údržba chodníkov a komunikácií, kde pre tento rok je vyčlenených 38 – 40 mil. Sk,
- porovnal rozpočet na kapitole školstva od roku 2005 – 2009, kde je nárast financií 24 % v prenesených kompetenciách v rámci štátu, v rámci mesta je nárast originálnych kompetencií  o 44 % (týkajú sa hlavne MŠ, CVČ, DJ a ŠJ),
- poukázal na nárast rozpočtu pre školy a školské zariadenia o 25 % za posledné 2 roky,
- prihovoril sa, aby sa pouvažovalo nad formou výstavby mostu Matuškova ulica, nakoľko v hre sú  predané pozemky, aby organizácia zložila financie do depozitu, ak podmieňujú odkúpenie výstavbou mostu. 
Ing. Mitrík:
- podotkol, že reforma verejnej správy začala v auguste 2005, je ťažké porovnávať predchádzajúce roky,
- čo sa týka mostu Matuškova ulica, nepamätal si, aby MsZ schválilo uznesenie, že firma zaplatí za kupované pozemky pod Kauflandom len vtedy, ak mesto postaví most,
- navrhol, aby ak nie sú ochotní zaplatiť za pozemky, mesto odstúpilo od zmluvy a vypísalo verejnú súťaž a odpredalo ďalšiemu záujemcovi.
Ing. Bubeník:
- rozdiel medzi prenesenými a originálnymi kompetenciami bol v roku 2006  21 mil. Sk v prospech prenesených kompetencií, v súčasnosti je rozdiel 8 mil. Sk, čo je evidentný nárast pre podporu školstva zo strany mesta. 
Ing. Čurný:
- súhlasil s Ing. Bubeníkom,
- poukázal na úverové zaťaženie, ktoré je zatiaľ 33 % pri prepočte k príjmom roku 2008, ale vzhľadom na to, že toho roku rapídne poklesnú vlastné príjmy a bežný príjem, úverové zaťaženie stúpne na 40 – 45 %,

- citoval z „ECHA“ 14. 8. 2009 a poukázal na  situáciu v Poprade, kde sú pozastavené všetky dotácie právnickým a fyzickým osobám, 
- porovnal situáciu u nás - navyšujeme dotácie  o 10 tis. € a rozdávame,  akoby sa nás kríza netýkala, prostriedky mali byť poskytnuté zo schváleného rozpočtu, 
- upozornil vedenie mesta, aby s obozretnosťou pristupovali k rôznym výdavkom mesta.
Ing. Gonda:
- vyjadril sa k rekonštrukcii ZŠ Nad Medzou – zo strany mesta bol vyhodnotený proces verejného obstarávania, zmluvy o dielo boli podpísané a podklady zaslané na MVaRR  SR, ak obdržíme pokyn na podpis zmluvy o NFP realizácia stavby začne,
- úhrady prebehnú až začiatkom budúceho roka.
Ing. Pastiran:
- čo sa týka úveru, potrebujeme schváliť konkrétnu čiastku - 2 828 028 €.
PhDr. Volný, PhD.:
- zodpovedal niektoré otázky:
- porovnávať s Popradom je diskutabilné, pretože Poprad sa rozvíjal kontinuálne, my musíme dobehnúť zameškané, 
- poukázal na mestské časti, kde sa neinvestovalo aj 20 rokov,
- podotkol, že v bežných výdavkoch sú skryté aj investície na údržbu ciest a chodníkov,
- most Matuškova ulica - predaj pozemkov nie je podmienený vybudovaním mostu,
- poukázal na chýbajúce peniaze v rozpočte - 120 mil. Sk z plánovaného predaja pozemkov a Domu služieb,
- projekt Villa Nova – výstavba začala, je na poslancoch, ako rozhodnú,
- informoval o úspešnosti projektov z fondov EÚ - doposiaľ bolo úspešných 5 základných škôl  1 stredná škola – SOŠ drevárska.
Ing. Mitrík:
- poukázal na obce Markušovce a Smižany, ktoré už majú peniaze z fondov EÚ.
PhDr. Volný, PhD.:
- obce Smižany a Markušovce boli v inom režime výberu, 
- nie je to naša vina, že tak dlho čakáme na peniaze.
Ing. Bubeník:
- navrhol pred hlasovaním prestávku.

PhDr. Volný, PhD.:
- vyhlásil  prestávku  od 11.15 – 11.25 h.

Ing. Majerník:
- stiahol späť svoj návrh, ktorý sa týkal opravy cesty Muráňskej ulice.
PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala doplňujúce návrhy.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh Ing. Majerníka – zvýšiť príjmy rozpočtovej organizácie SŠZ (viď. uznesenie  583 
1 b)
Hlasovanie:
za:		19		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0
Návrh prešiel.

Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh Ing. Mitríka – zrušiť uznesenie č. 514/2009 1 b/, týkajúce sa výpožičky 1 mil. € firme Solitéra, s. r. o., SNV.



Hlasovanie:
za:		19		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0
Návrh prešiel.

PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia ako celok.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 583 k bodu 8.
Hlasovanie:
za:		17		  
proti:		0
zdržali sa:	2
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 583.



K bodu 10

VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta 
Spišská Nová Ves
Predložila: RNDr. L￭via Brovkov￡Lívia Brovková, vedúca organizačného oddelenia

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 10.
JUDr. Chroust:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 585 k bodu 10.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 585.



K bodu 11

VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Predložila: PhDr. Ľubica Šefčíková, ved. ŠÚ

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 11.
PhDr. Šefčíková:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Ing. Bubeník:
- dal návrh, aby mesačný príspevok CVČ bol znížený z 2 € na 1 €, nakoľko došlo k navýšeniu detí navštevujúcich CVČ, t. z., že podielové dane budú vyššie.
RNDr. Ruttkay:
- informoval sa, či výška príspevku pre CVČ nie je definovaná.
PjDr. Šefčíková:
- vo Vyhláške MŠ SR je definovaná len maximálna výška 15 % zo životného minima, minimálna výška nie je určená.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh Ing. Majerníka – znížiť mesačný príspevok  pre CVČ z 2 € na 1 €.
Hlasovanie:
za:		19	  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0 
Návrh prešiel.

Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 586 k bodu 11.
Hlasovanie:
za:		19	  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 586.



K bodu 12

Informácia o novelizácii zákona o majetku obcí
Predložil: Ing. Mari￡n KellnerMarián Kellner, prednosta MsÚ

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 12.
Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Ing. Mitrík:
- pýtal sa na obsadenie funkcie prednostu MsÚ.
PhDr. Volný, PhD.:
- Ing. Kellner bol pol roka poverený zastupovaním prednostu MsÚ a 15. 6. 2009 bol menovaný do funkcie prednostu MsÚ,
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 587 k bodu 12.


Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 587.



K bodu 13

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
Predložil:  Ing. Kellner, prednosta MsÚ

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol  bod 13.
Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/1.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 588 k bodu 13/1.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 588.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/2.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Ing. Majerník:
- MsR zaujala negatívne stanovisko, požiadal Ing. arch. Štubňu a Ing. Gondu o vyjadrenie.
Ing. arch. Štubňa:
- nepodporil návrh v prospech p. Goótša
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 589 k bodu 13/2.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 589.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/3.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 590 k bodu 13/3.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 590.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/4.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 591 k bodu 13/4.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 591.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/5.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 592 k bodu 13/5.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0


Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 592.



Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/6.
PhDr. Volný, PhD.:
- poukázal na nevýhodnosť zmluvy so spoločnosťou euro AWK, s. r. o., Bratislava,
- otvoril diskusiu.
Ing. Čurný:
- citoval časť zmluvy a pýtal sa, v čom je nevýhodná. 
PhDr. Volný, PhD.:
- spoločnosť nedodržala všetky náležitosti zmluvy,
- bol daný  monopol jednej firme,
- zmluva nebola schválená v MsZ ani v žiadnom inom orgáne, 
- bola neprávoplatne podpísaná a bude podrobená právnej analýze.
Ing. Čurný:
- nevidí nevýhodnosť zmluvy, ak máme „solidne“  zastávky a môžme čerpať z reklám, o ktoré sa oni starajú – 15 % v čakárňach, 20 % z obratu reklamy, 35 % z veľkoplošných zariadení.
PhDr. Semeš, PhD.:
- blokuje nás to v súvislosti s inými firmami, ktoré majú záujem v meste takúto činnosť prevádzať.
Ing. Čurný:
- uviedol ďalšie výhody  - môžme bezplatne využívať na propagáciu mesta prázdne city lighty napr. na politickú alebo nekomerčnú kampaň.
PhDr. Volný, PhD.:
- určitá strana to využívala na politickú kampaň, ale jednostranne, 
- zmluva sa nenachádza ani na oddelení ssprávy majetku mesta, je to celé spochybniteľné,
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 593 k bodu 13/6.
Hlasovanie:
za:		16 
proti:		0
zdržali sa:	3
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 593.



Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/7.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 594 k bodu 13/7.
Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 594.





Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/8.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
JUDr. Komara, PhD.:
- navrhol nečítať text uznesenia, keďže je predložený písomne.
PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 595.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/9.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
- požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 596.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/10.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Ing. Mitrík:
- pýtal sa, či je to dobré, keď sa text uznesenia nečíta,
- navrhol, aby predsedníčka komisie čítala návrhy uznesení, nakoľko je to dôležité pre zvukový záznam z rokovania MsZ.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 597 k bodu 13/10.
Hlasovanie:
za:		17 
proti:		1
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 597.




Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/11.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 598 k bodu 13/11.
Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 598.


Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu k bodu 13/12.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 599 k bodu 13/12.
Hlasovanie:
za:		17 
proti:		0
zdržali sa:	2
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 599.



K bodu 14

Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach 
Predložil: PhDr. J￡n Voln�Ján Volný, PhD., primátor mesta

PhDr. Volný, PhD.:
- uviedol bod 14.
Ing. Pastiran a Ing. Kellner:
- podali stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný, PhD.:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný, PhD.:
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.
Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 600 k bodu 14.


Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 600.


Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 601 k bodu 14.
Hlasovanie:
za:		18 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 601.


Ing. Kucharovičová:
- prečítala návrh uznesenia č. 602 k bodu 14.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 602.


K bodu 16

Interpelácie, otázky poslancov

JUDr. Komara, PhD.:
- informoval o požiadavke sociálno-zdravotnej komisie, aby na najbližšie zasadnutie MsZ Ing. Arch. Štubňa podal informáciu o ďalšej stratégii a vízii Domu smútku na novom cintoríne.

Ing. Mitrík:
- reagoval na kritiku v Informátore a tiež na dnešnom rokovaní MsZ, adresovanú opozičnému klubu a svojej osobe zo strany primátora mesta,
- poukázal na požadované informácie z rokovania MsZ 19. 2. 2009 ohľadom Televízie Reduta, ktoré doposiaľ nedostal,
- odovzdal primátorovi mesta dve písomné interpelácie:
1. Realizácia prác v objeme 13 mil. Sk na zimnom štadióne firmou Bečarik, s. r. o.,  - žiadal písomné stanovisko k uvedenej záležitosti;
2. Spracovanie spisov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ – žiadal písomnú odpoveď, koľko mesto zaplatilo za spracovanie spisov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, ktoré firmy pre mesto pracovali v roku 2008 – 2009 a kde boli zverejnené výzvy v rámci verejného obstarávania na spracovanie podkladov pre mesto.

PhDr. Volný, PhD.:
- Rada Televízie Reduty zasadala tento týždeň, informácie budú podané na najbližšom rokovaní MsZ.
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PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol a večer na slávnostné otvorenie Wellnes centra.






             PhDr.  J￡n Voln�Ján Volný, PhD.	   		  	     Ing.  Mari￡n KellnerMarián Kellner
                   primátor mesta				                   prednosta MsÚ




			Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  580 – 603.




Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:



MUDr. Ján Mokriš			......................................................


Ing. Michal Demečko		......................................................






Za správnosť: Ing. A. Jančíková	........................................................


Zapísala: M. Husová			.......................................................



















































































