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Zápisnica 

 
napísaná 30. septembra 2015 na 5. zasadnutí  

Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 
konanom vo ve ľkej zasada čke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  

 
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 5.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,              
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Ley Grečkovej, Mgr. 
Rastislava Javorského a Adnana Akrama.  
Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 poslancov,  MsZ bolo 
uznášaniaschopné.  
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny        39     
     z toho poslanci MsZ             16   
               ostatní prítomní                 23 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            8.30 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      12.40 hod. 
 
. 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatné ho zasadnutia 

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

K bodu 3 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Bc. Ing. 
Janku Brziakovú a Valtera Rettera, do návrhovej komisie Ing. Vasila Kolesára, Mgr. Danielu 
Antalovú a PaedDr. Dávida Demečka, PhD. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu 
u: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy 
do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  16    
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. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 
6. Správa o hospodárení Mesta SNV za 1. polrok 2015 a Monitorovacia správa o plnení 

programového rozpočtu za 1. polrok 2015 
7. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015 
8. Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
9. Zámer zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum v meste Spišská Nová Ves 
10. VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 zo dňa 14. 4. 2011 

o vymedzení ohrozeného územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská 
Nová Ves 

11. VZN č. 2/2015 o výkone taxislužby v meste Spišská Nová Ves 
12. VZN č. 3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta 

Spišská Nová Ves 
13. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská 

Nová Ves 
14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová 

Ves 
15. Poskytnutie dotácie pre Občianske združenie EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, Spišská Nová 

Ves 
16. Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013  k 31. 8. 2015 
17. Prehodnotenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v záujmových združeniach 
18. Schválenie zástupcov Mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti 
19. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
20. Správa o výsledku kontrol 
21. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
22. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
23. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
24. Interpelácie, otázky poslancov 
25. Výjazdová obhliadka realizovaných projektov 
26. Záver 

 
 

K bodu 5 
 
Správa z konsolidovanej ú čtovnej závierky za rok 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 



3

 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí zobrala na vedomie Správu 
z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014. 
Ing. Bednárová: 
- zdôraznila význam dobrého hospodárenia mesta s nakladaním majetku, ktorý má v hodnote viac 
ako 142 mil. eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia.  
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 79 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 79. 
 

K bodu 6 
 
Správa o hospodárení mesta SNV za 1. polrok 2015 a Monitorovacia správa o plnení 
programového rozpo čtu za 1. polrok 2015 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí zobrala na vedomie Správu 
o hospodárení mesta za 1. polrok 2015 a Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu 
za 1. polrok 2015 bez pripomienok. 
Ing. Bednárová: 
- upriamila pozornosť na lepší výber dane, do budúcna sa uvažuje aj s prepojením geografického 
systému. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o rokovaní s bankou, ktorá z vlastnej iniciatívy navrhla zníženie úrokovej sadzby, 
dôjde tak k pravdepodobnej úspore cca 33 tis. eur na splátkach,  
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 80 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
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za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 80. 
 

.K bodu 7 
 

Návrh na 4. zmenu rozpo čtu mesta v roku 2015 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí prerokovala návrh  
4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 a odporučila MsZ jeho schválenie podľa predloženého 
návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 81 k bodu 7. 

Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 81. 
 

K bodu 8 
 
Návrh na odpis poh ľadávok Domova dôchodcov, Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Štefan Šiška, riadite ľ Domova dôchodcov 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Šišku, riaditeľa Domova dôchodcov, o uvedenie materiálu. 
Ing. Šiška: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 

- zdôraznila potrebu zamyslieť sa nad ďalším vývojom poskytovania sociálnych služieb 
v našom meste, 

PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 82 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
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za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 82. 
 

K bodu 9 
 
Zámer zriadi ť a prevádzkova ť komunitné centrum v meste Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia a sociálnych vecí, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Antalová 

uviedla, že soc.-zdravotná komisia na svojom zasadnutí uvedený zámer prerokovala 
a odporúča MsZ jeho schválenie.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská  

- ocenila súlad s Rozvojovým plánom mesta, v predloženom materiáli jej chýba špecifikácia  
vecných a časových podmienok prevádzky. 

JUDr. Baldovská: 
- vyjadrila názor, že by malo ísť o bezplatnú sociálnu službu, v rámci balíka Take-way by 

mesto malo získať prostriedky na mzdy a režijné náklady,  začiatok prevádzky predpokladá 
od 1. januára 2016. 

PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 83 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 83. 
 

K bodu 10 
 

VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 zo dňa 14. 4. 2011 
o vymedzení ohrozeného územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia a sociálnych vecí, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu, zdôraznila, že Plán ochrany obyvateľstva bude 
naďalej v platnosti . 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrhy uznesení. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 84 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 84. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia  č. 85 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 85. 
 
 
 
 

K bodu 11 
 
VZN č. 2/2015 o výkone taxislužby v meste Spišská Nová V es 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia a sociálnych vecí, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že zmeny, resp. rušenie VZN sa robí plošne na celom Slovensku na základe pokynu 
generálnej prokuratúry, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy 
uznesení. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 86 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 86. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia  č. 87 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 87. 
 
 
 

K bodu 12 
 
VZN č. 3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Sp išská 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia a sociálnych vecí, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy 
uznesení.  
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 88 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 88. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia  č. 89 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 89. 
 
 
 

K bodu 13 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území  mesta Spišská Nová 
Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia a sociálnych vecí, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
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- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy 
uznesení.  
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 90 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 90. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia  č. 91 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 91. 
 
 

K bodu 14 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišsk á Nová 
Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia.  
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 92 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 92. 
 
 
 
 

K bodu 15 
 
Poskytnutie dotácie pre Ob čianske združenie EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, Spiš ská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- pripomenul, že uvedenú žiadosť prerokovala Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, kultúry 
a pre posudzovanie dotácií pri MsZ v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí 10. júna 2015 a tá 
odporučila poskytnúť žiadateľovi dotáciu vo výške 2 000 €, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 93 k bodu 15, v ktorom doplnil navrhovanú výšku dotácie, a to 2 000 
eur. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 93. 
 
 
 

K bodu 16 
 
Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013  k 31. 8. 2015 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia.  
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 94 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 94. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Prehodnotenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v záujmových združen iach 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 

- informovala o vývoji prideľovania štatútu MASKA v minulosti v rámci projektu Leader, kedy 
ich získalo mesto Dobšinná a Tokajská oblasť, v minulosti sa o získanie tohto štatútu 
uchádzalo o. z. Miloj Spiš, na tieto vypracované materiály je potrebné naviazať, keďže je tu 
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opätovná možnosť získania prostriedkov, v združení sú združené nielen mestá a obce, ale 
i rôzne neziskové subjekty. I keď združenie nezískalo štatút MASKY aktívne pracovalo               
a uchádzalo sa o získanie prostriedkov z rôznych výziev.  

Ing. Záborská 
- uviedla, že ide o veľmi veľkú súťaž na získanie štatútu MASKY, tento-krát sú podmienky 

nastavené náročnejšie, jedná sa o viaczdrojové financovanie, kľúčové je zvyšovanie 
zamestnanosti a podpora podnikateľského a neziskového sektora. Verejná správa sa tu 
dostáva do pozície subjektu, ktorý má zabezpečiť celistvosť územia, hlavné aktivity majú 
smerovať k podnikateľom. Ak mesto vstúpi do tohto o. z. nebude sa môcť uchádzať 
o čerpanie prostriedkov, ale vytvára možnosti rozvoj podnikateľského prostredia. 
Stanovená fixná čiastka je vyčlenená vo výške 2,8 mil. eur, v prípade získania štatútu 
a splnenia ďalších podmienok bude možnosť uchádzať sa o ďalšie prostriedky v objeme 
1,2 mil. eur, 17. septembra vstúpila do tohto občianskeho združenia obec Markušovce, 
rokovania prebiehajú i s ďalšími obcami, predpokladá úspešnosť 5 - 6 uchádzačov 
z východného Slovenska z cca 21 všetkých uchádzačov, 

- požiadala o samostatné uznesenie týkajúce sa schválenia vstupu mesta do tohto 
združenia. 

 Ing. Bubeník 
- uviedol stanovisko komisie komunálneho rozvoja, ktorá sa zámerom zaoberala 
a odporučila  vstup do tohto občianskeho združenia. 

PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení.  
Ing. Kolesár: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 95 k bodu 17 -  samostatné uznesenie k zrušenie členstva mesta                  
v Združení miest a obcí Slovenska 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  1 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 95. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 117 k bodu 17 - samostatné uznesenie k vstupu mesta                              
do občianskeho združenia Miloj Spiš 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 117. 
 
 
 

K bodu 18 
 
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgá nov obchodnej spolo čnosti 
Ústna informácia 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 , ide zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Lesy mesta, s. r. o., Spišská Nová 
Ves,  
- pripomenul prísľub oslovenia a umožnenia členstva bývalým primátorom v týchto orgánoch, 
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napriek počiatočnému súhlasu Mgr. Fedorová zmenila názor a v súčasnosti nemá záujem                  
o ponúkané členstvo, Ing. Mitrík z dôvodu vykonávania funkcie riaditeľa najvyššieho kontrolného 
orgánu nemôže pôsobiť v týchto orgánoch. Ing. Jacák pôsobí v dozornej rade Emkobelu. Nakoľko 
niektorým zástupcom mesta zanikol mandát poslanca MsZ dochádza k ich odvolaniu – z valného 
zhromaždenia (VZ) dochádza k odvolaniu PhDr. Miroslava Semeša, PhD.  a JUDr. Jozefa Biroša, 
z dozornej rady MUDr. Jána Mokriša. 
- za ich klub navrhol do VZ Bc. Ing. Brziakovú, do dozornej rady Ing. Ernesta Jakubča, zo 
spoločného klubu dostal dva návrhy do dozornej rady, a to Mgr. Javorského a Adnana Akrama,  
každý navrhol seba,  
- opýtal sa prítomných, či chcú ešte niekoho navrhnúť a navrhol verejné hlasovanie postupne za 
každého navrhovaného, 
- nakoľko nik nepodal ďalšie návrhy, dal hlasovať postupne za jednotlivých nominovaných.  
Hlasovanie za jednotlivých navrhnutých členov: 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková, návrh na členstvo vo valnom zhromaždení 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Adnan Akram, návrh na členstvo v dozornej rade 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 1 
 
Ing. Ernest Jakubčo, návrh na členstvo v dozornej rade 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  1 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mgr. Rastislav Javorský, návrh na členstvo v dozornej rade 
Hlasovanie: 
za:  3    
proti:  0 
zdržali sa: 12 
nehlasovali: 1 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia podľa výsledkov hlasovania.  
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 96 k bodu 18, kde doplnil mená – do valného zhromaždenia Bc. Ing. 
Janku Brziakovú, do dozornej rady Ing. Ernesta Jakubča a Adnana Akrama 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 96. 
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K bodu 19 

 
Návrh na vyhlásenie dobrovo ľnej zbierky 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19, 
- zdôraznil potrebu zviditeľniť dôležitý medzník mesta, a to elektrifikáciu námestia realizovanú pred 
120-timi rokmi a zároveň týmto vyjadriť poctu rodine Münnich, 
- informoval o viacerých rokovaniach, napr. s predsedom Karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku, so zástupcami Východoslovenskej energetiky, vždy to skončilo na tom, že nebola 
určená forma podpory, preto navrhuje vyhlásiť zbierku, rád by osobne tiež prispel, 
- existuje viacero alternatív pamätníka, konečná verzia sa bude vyvíjať od samotnej zbierky, 
realizáciu smerujeme do roku 2016 k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, 
- pripomenul pozitívne prijatie Miesta prianí - Pocta Majstrovi Konrádovi, ktorým sa podarilo oživiť 
a rozšíriť vedomosti o významnej zvonolejárskej dielni,  
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú o stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ predložený návrh na vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o začatí rekonštrukcie verejného osvetlenia a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 97 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 97 
 
 

K bodu 20 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 98 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 98. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku, prestávka trvala od 10.22 do 10.45 hod. 
 
 

K bodu 21 
 
Návrh na  uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluv e 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ,  o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
 - podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že sme medzi prvými piatimi na Slovensku, v ktorých sa bude projekt realizovať,  
- vyjadril názor, že určite nejde o náhodu, že naše mesto získa prostriedky až na ďalšie dve 
multifunkčné ihriska,  
- verí, že využijú sa existujúce siete, predídeme tým bodovaniu ďalších sietí, vyjednaná bola 
priaznivé cena, i keď siete do vlastníctva získa štát, naďalej ich bude prevádzkovať mesto,  
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 

- vidí v tom disproporciu v tom, že na jednej strane investujeme do rozvoja takýchto sietí, aby 
sme sa stali nezávislými od sietí Demaxu a teraz časť takýchto rozvodov odpredávame, 
opýtal sa, či odpredávame časť alebo všetky tieto siete,  

- pripomenul okolnosti pri regenerácii námestia,  
- nakoľko kabelorozvodov Slovenských komunikácií (Slovak telekomu) je deväť a i tie sú 

v minimálnej miere využívané, odporúča pre účel projektu použiť časť z nich a  mestu 
ponechať si  svoje siete v majetku v záujem zachovania nezávislosti. 

Ing. Bednárová 
- uviedla, že realizátor má pokyn z ministerstva prioritne využívať chráničky Slovak telekomu, 

návrh na odpredaj je predkladaný pre prípad, ak by tieto chráničky kapacitne nepostačovali 
a aby sme predišli zablokovaniu projektu,  

- čo sa týka rozsahu - nedá sa úplne špecifikovať vopred, pretože sieť máme, tá  bola 
v minulosti využívaná komerčným subjektom na úkor mesta, bez majetkového zaradenia, 
keďže kapacitu určiť v súčasnosti nevieme, potrebné je počítať s odpredajom celej HDPE 
rúrky,  

- spresnila, že v rámci úpravy rozpočtu v minulom roku bolo vyriešené vybudovanie vlastnej 
siete na kamerový systém. 

PhDr. Volný, PhD.: 
- opätovne pripomenul, že i v prípade predaja prevádzka ostane v kompetencii mesta, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 99 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 99. 
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K bodu 22 

 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 22 a požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie 
materiálu. 
 
Bod 22/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, uviedol, že je potrebné predaj schváliť trojpätinovou 
väčšinou všetkých hlasov,  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 100 k bodu 22/1. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 100. 
 
Bod 22/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, uviedol, že je potrebné vyhlásiť obchodnú súťaž na 
predaj oboch pozemkov, nakoľko zadný pozemok nemá priamy prístup k sieťam, preto je potrebné 
prevod zrealizovať k obidvom pozemkom naraz, uviedol, že na schválenie postačuje nadpolovičná 
väčšina hlasov poslancov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 101 k bodu 22/2. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 101. 
 
 
Bod 22/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, žiadateľ má záujem o pozemok, s úmyslom vytvoriť 
priestranstvo pri dome – dvor, preferuje časové hľadisko, preto je predkladaný návrh na predaj 
formou verejnej obchodnej súťaže, na schválenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov 
poslancov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 102 k bodu 22/3. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 102. 
 
 
Bod 22/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, žiadateľ nemá predkupné právo, je však možné 
prevod riešiť so zohľadnením skutočnosti, že ide o ním dlhodobo využívaný pozemok, predaj je 
potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých hlasov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 103 k bodu 22/4. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 103. 
 
 
Bod 22/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ide o vysporiadanie dvora pri rodinnom dome, 
možné je tu uplatniť osobitný zreteľ, na schválenie predaja v prospech žiadateľa je potrebná 
trojpätinová väčšina všetkých hlasov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 104 k bodu 22/5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 104. 
 
 
Bod 22/6 
Ing. Kellner: 
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- podal informácie o obsahu materiálu, ide o komplikovanejšiu problematiku, dva pozemky sa 
nachádzajú pod budovami, je možné ich previesť priamo v prospech vlastníka stavieb  schválením 
nadpolovičnou väčšinou hlasov, druhou časťou sú pozemky tvoriace dvor a záhradu užívané 
v súvislosti so spomínanými dvoma stavbami, síce tu nie je žiadne predkupné právo, je možné 
zohľadniť osobitný zreteľ vzhľadom na dlhodobé užívanie pozemkov ako dvor k príslušným 
nehnuteľnostiam, a to schválením trojpätinovou väčšinou všetkých hlasov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 105 k bodu 22/6. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 105. 

 
 

Bod 22/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ide o pozemky, ktoré majú problematický prístup 
vozidlom, inak ako cez dvor žiadateľov nejestvuje, peší prístup je možný cez dvor, ktorý patrí 
mestu. Ide pozemky nachádzajúce sa na starom banskom odvale, predkupné právo žiadateľ 
nemá, predaj je možný len na základe obchodnej verejnej súťaže, na schválenie postačuje 
nadpolovičná väčšina hlasov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 106 k bodu 22/7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 106. 
 
 
Bod 22/8 a 22/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k dvom nasledujúcim bodom – ide o zastavané 
pozemky pod garážami, predaj je možný priamo v prospech majiteľov garáži odsúhlasením  
nadpolovičnej väčšiny hlasov. 
  PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy 
dvoch nasledujúcich uznesení. Hlasovanie prebehlo naraz k bodu 22/8 a 22/9. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 107 k bodu 22/8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 107. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 108 k bodu 22/9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 108. 
 
Bod 22/10 
Ing. Kellner: 
- podal informácie o obsahu materiálu, v blízkosti žiadateľom odkúpeného pozemku v Novoveskej 
Hute sa nenachádza vodovodná sieť, preto žiadateľ potrebuje vybudovať vodovodnú prípojku, 
k stavebnému povoleniu potrebuje predložiť zmluvný vzťah s mestom - zriadenie vecného 
bremena na mestský pozemok s právom uloženia vodovodnej prípojky.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 109 k bodu 22/10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 109. 
 
Bod 22/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ide o prevod vlastníctva verejného osvetlenia 
v lokalite IBV Modrý vrch v prospech mesta.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- mesto je ochotné vziať verejné osvetlenie do majetku mesta  za odkúpnu cenu 1,00 €, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 110 k bodu 22/11. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 110. 
 
Bod 22/12 
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Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ide o prevod vlastníctva verejného osvetlenia 
v rozostavanom stave v lokalite IBV Malé pole v prospech mesta. Na dokončenie stavby je 
potrebné investovať ďalších 11 366 €.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol teraz rozostavanú stavbu neodkupovať,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 111 k bodu 22/12. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 111. 
 
Bod 22/13 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, problematika nehnuteľností nachádzajúcich sa pod 
Kauflandom bola prerokovaná a schválená v roku 2008, žiadateľ žiadal v rámci zámeny pozemky, 
na ktorých plánoval výstavbu garážových boxov, tohto času žiada realizovať zámenu pozemkov  
deklarovanú v uznesení MsZ č. 475/2008, na základe ktorého bola uzavretá zmluva o budúcej 
zámene pozemkov – v tom je podstata osobitného zreteľa, na schválenie zámeru zámeny 
nehnuteľností je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 112 k bodu 22/13. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 112. 
 
Bod 22/14 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ide o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na 
pozemku, na ktorom je plánovaná výstavba cyklochodníka 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 113 k bodu 22/14. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 113. 
 
 
Bod 22/15 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informácie o obsahu materiálu, spoločnosť Lidl Slovenská republika v záujme 
zvýšenia komfortu predaja plánuje zväčšiť a prebudovať jestvujúci objekt nákupného strediska 
s otočením o 90˚, k tomu potrebuje parkovisko s väčším počtom parkovacích plôch, preto 
požiadali o odkúpenie ďalších pozemkov. V minulosti sa pozemky predávali za vyššiu cenu ako 
bola stanovená znalcom. Rovnakú cenu navrhuje uplatniť aj pri tomto predaji. Do navrhovanej 
ceny požiadal započítať aj náklad 18 € súvisiaci so zverejnením inzerátu. Pozemky budú 
predávané verejnou súťažou, preto postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa, či nie je vhodné túto problematiku prerokovať v mestskom výbore na sídl. Mier. 
Ing. Bubeník 

- požiadal viac špecifikovať zámer spoločnosti, aby sme tým predišli protestom tam 
bývajúcich obyvateľov. 

Ing. Bednárová: 
- zámer bude realizovaný celoplošne vo všetkých predajniach na Slovensku, pôjde o zväčšenie 
predajnej plochy. Nákupné centrum bude na tom istom mieste ale otočené o 90˚.  
Ing. Záborská 

- požiadala o vyjadrenie z pohľadu územného plánu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- uviedol, že zámer spoločnosti nie je v rozpore s územným plánom mesta.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že pôjde o nový dizajn a novú koncepciu predaja,  
- pokiaľ ide o detské ihrisko nachádzajúce sa pri tomto stredisku, uviedol, že ide o jedno 
z najproblematickejších ihrísk, v súčasnosti sú podmienky detských ihrísk veľmi prísne nastavené, 
- uviedol, že táto spoločnosť sa uchádza aj o pozemok pri sídlisku Západ I, kde chce postaviť 
ďalšie stredisko, 
- navrhol prerokovať ďalší bod a poslancom poskytol k nahliadnutiu grafický návrh zámeru spol. 
Lidl. 
Ing. Kellner: 
- v súvislosti s druhou žiadosťou spol. Lidl uviedol zámer investora kompletne rozšíriť cestnú 
komunikáciu vrátane výstavby chodníkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- po hlasovaní k bodu 22/16 požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia 
k bodu 22/15. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 114 k bodu 22/15. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 114. 
 
 
Bod 22/16 
Ing. Kellner: 
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- podal informácie o obsahu materiálu, ide o dlhodobý prenájom divadelnej časti objektu Reduty, 
doposiaľ boli priestory divadla v dlhodobom nájme Spišského divadla, ktorého zriaďovateľom je 
Košický samosprávny kraj. Vzhľadom na navrhované symbolické nájomné mesto požaduje 
zabezpečiť rekonštrukcie tejto časti budovy, a to Košickým samosprávnym krajom.  Súhlas na            
50-ročný prenájom so zohľadnením osobitného zreteľa si vyžaduje trojpätinovú väčšinu hlasov 
všetkých poslancov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil informácie o liste KSK doručenom pred dvoma dňami, preto bol tento materiál dodatočne 
zahrnutý v rámci bodu vysporiadania nehnuteľností, 
- uviedol, že v minulosti bolo divadlo vždy prenajímané za symbolické čiastky. V súčasnosti sú 
„predjednané“ externé zdroje na rekonštrukciu, vo výraznej miere má na nej participovať Košický 
samosprávny kraj, časť prostriedkov plánujeme získať z pripravovaných výziev a časť investuje 
mesto, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia k tomuto bodu a následne uznesenie k predchádzajúcemu bodu. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 115 k bodu 22/16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 115 
 
 

K bodu 23 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Ústna informácia. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 23 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali o činnosti 
jednotlivých komisií, 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja, ktorá sa na svojom zasadnutí zaoberala 
zámerom rekreačného areálu Šulerloch a vstupu do o. z. Miloj Spiš, taktiež sa zaoberali stavom 
prípravy projektov pre programové obdobie 2014 – 2020 a vyhodnotením plnenia rozvojového 
plánu  mesta Spišská Nová Ves, 
- požiadal Ing. arch. Kuvika o predstavenie zámeru vytvorenia rekreačného areálu Šulerloch, ktorý 
si vyžiada zmenu územného plánu, uviedol taktiež, že komisia odporúča podporiť realizáciu tohto 
projektu.  
Ing. arch. Kuvik: 
- predstavil zámer vytvorenia rekreačného areálu Šulerloch, uvažuje sa o multifunkčnom areáli 
v priestore bývalej strelnice. Koncepcia predpokladá celoročné využitie na rôzne súťaže 
nadregionálneho významu. Zastrešenie bude prostredníctvom združenia právnických osôb, 
prostriedky plánujú získať i z výziev Európskej únie, napojenie cestnej komunikácie sa plánuje od 
Sadovej ulice, celý areál je prepojený s okolitými cyklistickými a turistickými trasami. Areál bude 
vhodný pre usporiadanie športových a kultúrnych podujatí... 
Ing. Bubeník: 
- dodal, že celý projekt je zatiaľ v úvodnom štádiu, predkladaná štúdia bude podkladom 
k schváleniu zmeny územného plánu, priebežne bude o priebehu projektu mestské zastupiteľstvo 
informované.  
Mgr. Jozef Kačenga:   
- poďakoval za prezentáciu, uviedol, že sa jedná o zaujímavý zámer, ktorý bol prerokovaný i na 
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zasadnutí komisie  školstva a pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií, 
- informoval o činnosti vyššie uvedenej komisie,  
- komisia sa začala venovať príprave mestského bálu, 
- mestskému zastupiteľstvu poďakoval za schválenia zvýšenia prostriedkov na dotácie, 
- navrhol schváliť uznesenie, ktorým dôjde k prerozdeleniu zvýšenej čiastky pre tri športové kluby 
združené v Rade športových klubov, a to pre Hokejový klub 4 000 €, pre Mestský futbalový klub 
4000 € a pre basketbalový klub mužov 4 000 €. 
Návrhovej komisii predložil písomný návrh uznesenia: 
MsZ v Spišskej Novej Vsi 
1. schvaľuje: 
prerozdelenie prostriedkov vo výške 12 000,00 € na poskytnutie dotácie pre športové kluby 
združené v Rade športových klubov v členení: 4 000 € pre Hokejový klub Spišská Nová Ves, 4 000 
€ pre MFK Spišská Nová Ves a 4 000 € pre BK 04 Spišská Nová Ves, 
2.  ukladá zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov pre spomínané športové kluby. 
T: 10. 10. 2015 
Z: prednostka MsÚ 
Mgr. Antalová: 
- informovala o priebehu zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej, členovia prejednávali žiadosti 
o prenájom a výmenu mestských bytov, žiadatelia spĺňajúci podmienky príslušného VZN boli 
zapísaní do zoznamu čakateľov, o byt na Medzi 6 sa ich uchádza 6, o byt na Levočskej 16 sa 
uchádzajú štyria a o byt na Fabiniho ulici je najviac záujemcov, a to 17, 
- prerokovali tiež zámer zriadenia komunitného centra na Potočnej ulici, 
- riaditeľ domova dôchodcov (DD) Ing. Šiška prezentoval analýzu stavu DD a informoval o ďalšom 
rozvoji zariadenia. Komisia navrhuje zástupcom mesta vyjadriť sa k jednotlivým bodom analýzy 
stavu DD a určiť priority ďalšieho smerovania zariadenia. Ďalšie zasadnutie komisie navrhla 
uskutočniť priamo v DD. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že vedenie mesta je pravidelné informované o situácii v DD, pripravuje sa nová 
koncepcia sociálnych služieb, doposiaľ sa čakalo ako sa vyvinie situácia s alternatívnym 
súkromným DD, ktorý sa buduje v Prednej Hute, jeho sprevádzkovanie by malo ovplyvniť situáciu 
v meste, no momentálne je stavba pozastavená. V súčasnosti sú v našom zariadení prijímaní 
klienti s oveľa ťažším zdravotným stavom. Našou prioritou je aby dôchodcovia v dobrom 
zdravotnom stave zostávali v domácej starostlivosti rodiny.  
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č.116 k bodu 23. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 116. 
 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č.118 k bodu 23, predložený Mgr. Kačengom. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 118. 
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K bodu 24 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
Ing. Kolesár: 
- poďakoval Mestskému kultúrnemu centru za kvalitnú organizáciu podujatí v rámci kultúrneho leta.  
 
 

K bodu 26 
 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do Hotela Metropol. Po obede o 13.15 hod. sa 
uskutočnila výjazdová obhliadka realizovaných projektov – rekonštrukcia MŠ Novoveská Huta, MŠ 
Tehelná ul., MŠ na Ul. Z. Nejedlého a prevádzka kamerového systému mestskej polície.  
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.             Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta                    prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  79 – 118. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková, v. r.     
 
 
Valter Retter, v. r.     
 
 
Zapísali: M. Husová, v. r.,  Ing. A. Jančíková, v. r.  
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.  
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 6. 10. 2015 


