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Zápisnica 

 
napísaná 15. decembra 2016 na 11. zasadnutí  

Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 
konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 11.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, prednostu OÚ Ing. Pavla Bečarika, poslanca KSK, riaditeľov 
mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Konštatoval, 
že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       43     
     z toho poslanci MsZ             19  
               ostatní prítomní                  24 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       12.10 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 Ing. 
Mariána Bubeníka a Adnana Akrama, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, Ing. Zuzanu 
Záborskú a Mgr. Michala Demečka. 

Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  19 (Ing. Bubeník mal technický problém)    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
 

 K bodu 4     
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Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Požiadal, aby bol bod č. 18 Správa o stave 
a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok za rok 2016 zaradený za bod č. 
5 Plnenie uznesení MsZ z dôvodu uskutočnenia služobnej cesty Ing. Pavelekovej. Opýtal sa, či má 
niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený 
návrh s presunutým bodom, ale bez zmeny programu. 
 
Hlasovanie: 
za:  18   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 (PaedDr. Demečko mal technický problém) 
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. Plnenie uznesení MsZ 
6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016 
7. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019 
8. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017 
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 

mesta č. 3/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým sa vydáva domový poriadok 
11. Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení 

výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 
12. Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Spišská Nová Ves 

13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení školských obvodov 
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času, Hutnícka 
18, Spišská Nová Ves 

15. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka 16, 
Spišská Nová Ves 

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Komenského 2, 
Spišská Nová Ves 

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Mestského kultúrneho centra, 
Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves 

18. Správa o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok za rok 2016 
19. Správa o výsledku kontrol 
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017  
21. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
22. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
23. Interpelácie, otázky poslancov 
24. Záver 
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K bodu 5 
 

Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- konštatovala, že kontrola uznesení bola vykonaná, piatim uzneseniam sa termíny splnenia 
predlžujú, z toho trom uzneseniam sa termín predžujú do mája 2017 a jednému uzneseniu do 
jedenásteho mesiaca roku 2017, dve z uznesení sa rušia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 253 k bodu 5. 

Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 253. 
 
 
 

K bodu 18 
 
Správa o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok za rok 2016 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18  a Ing. Pavelekovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že predkladaný materiál predstavuje sumár projektových žiadostí, ktoré mesto 
Spišská Nová Ves v roku 2016 podalo ako žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na 
financovanie svojich rozvojových aktivít z externých zdrojov. Materiál je čiastkovým podkladom ku 
procesu monitorovania alebo sledovania plnenia rozvojového plánu mesta; 
- vyzdvihla pozitívnu zmenu, týka sa projektu rekonštrukcie telocvične Základnej školy, Nejedlého 
ulica, projekt sa už realizuje vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky, mal by byť 
dokončený do konca tohto roka. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 266 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  19 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0   
 



4 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 266. 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016 
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 informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedla, že zmenou navrhli znížiť príjmy a výdavky o sumu 546 794 €, po schválení predloženej 
zmeny bude mesto hospodáriť s upraveným rozpočtom vo výške 29 580 410 €. V tabuľke je 
uvedená navrhovaná zmena spolu s rozpočtovými opatreniami primátora, ktoré v priebehu 
mesiacov január až október a časť novembra boli zahrnuté do rozpočtu. Tieto prostriedky dosiahli 
objem 625 038 €.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia navrhla schváliť 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016 podľa 
predloženého návrhu, vrátane zmeny čerpania z rezervného fondu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- konštatoval, že 3. zmena rozpočtu je výsledok toho, čo sme urobili, minuli v tomto roku, je to 
v poriadku, 
- nesúhlasil s tvrdením, že napriek zníženiu poplatku za psa sa zvýšil výber dane, zdôraznil, že 
výber dane sa zvýšil vďaka tomu, že sa znížil poplatok za psa, 
- poukázal na to, že aj na finančnej komisii požiadal o predloženie analýzy tepelného 
hospodárstva, 
- zdôraznil, že ho veľmi zaujíma, ako dopadla spoločnosť Emkobel alebo majetok mesta, ktorý 
spravuje spoločnosť Emkobel. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zareagoval na vystúpenie Mgr. Javorského, súhlasil, že zvýšenie poplatkov dane za psa o 100 % 
bolo veľmi nedomyslené,  
- informoval, že audit o tepelnom hospodárení bude k dispozícii v marci budúceho roka. 
Mgr. Javorský: 
-  pripomenul, že kedysi bol pracovníkom spoločnosti Emkobel, veľmi mu záleží na predmetnej 
spoločnosti ako poslancovi, občanovi mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že koaliční poslanci menili výšku poplatku dane za psa na niekoľko etáp, nenechali ju 
zvýšenú o 100 % ako opoziční poslanci, 
- pripomenul, že analýza o tepelnom hospodárení spoločnosti Emkobel bude verejne dostupná. 
Ing. Bednárová: 
- upozornila, že samotná analýza o tepelnom hospodárení bola nateraz iba zadaná, k dispozícii 
bude 12. až 14. týždeň roku 2017. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 254 k bodu 6. 

Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 254. 
 

 
 

K bodu 7 
 

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019 
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 stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že okrem zákona o rozpočtovej zodpovednosti je proces tvorby rozpočtu upravený 
zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, územnej samosprávy a celý proces sa riadi 
harmonogramom, ktorý schválil primátor mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá navrhuje schváliť rozpočet mesta na rok 2017 
podľa predloženého návrhu s tým, že v roku 2017 je potrebné dofinancovať rekonštrukciu 
tepelného hospodárstva, investíciu na zateplenie kina presunúť na dokončenie zateplenia 
základných škôl, prípadne materských škôl a zachovať poskytovanie opatrovateľskej služby 
v domove dôchodcov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že hlavný kontrolór mesta dal odborné stanovisko k rozpočtu, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, 
- požiadal o vyjadrenie k návrhom, ktoré zadali na zasadnutí poslednej finančnej komisie, 
- upozornil, že predložený rozpočet nie je vyrovnaný, je v strate 504 tis. €, 
- pripomenul predaj budovy v priemyselnom parku pred dvoma rokmi, mesto získalo 2 milióny € do 
rezervného fondu. Momentálne je plánovaná výška zostatku rezervného fondu 57 tis. €. Za dva 
roky mesto preinvestovalo 2 milióny € a na najväčšiu investíciu (verejné osvetlenie) si mesto 
muselo vziať peniaze od iného subjektu, 
- na požiadanie finančnej komisie bola zaslaná správa aktuálnych súdnych sporov, ktoré má 
mesto, súčtom je to približne 250 tis. €, ktoré bude mesto pravdepodobne musieť zaplatiť, 
- uviedol, že vedenie mesta je v neľahkej úlohe vzhľadom na prekročenú sumu do investičných 
akcií, 
- opýtal sa, aká je návratnosť investície 273 tis. € z časového hľadiska do zateplenia Kina Mier, 
upozornil, že odpoveď nedostali na zasadnutí finančnej komisie, ak návratnosť nie je 15 rokov, 
považuje to za vyhodené peniaze, 
- nepovažuje za správny krok, ak pripravuje mesto rozsiahlu rekonštrukciu ciest koncesom, je to 
podľa neho duplicitné vynakladanie prostriedkov, podľa jeho názoru má opravy vykonávať 
oddelenie výstavby vo svojej réžii. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia o vyjadrenie. 
Ing. Topoliová: 
- zapájanie zostatku rezervného fondu 2016 do návrhu rozpočtu sa zrealizovalo, aby sa mohlo 
začať s investíciami ešte pred schválením záverečného účtu, 
- informovala, že 58 tis. € v rezervnom fonde určite neostane, bude to čiastka oveľa vyššia 500 – 
600 tis. €. Finančné prostriedky z rezervného fondu by nemohli byť použité na úhradu súdnych 
sporov, pretože rezervný fond je len pre čerpanie kapitálových výdavkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Susu, vedúceho oddelenia výstavby a dopravy o vyjadrenie. 
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Ing. Susa: 
- údržba komunikácií zahŕňa bežnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, predovšetkým 
opravy, asfaltov, obnova vodorovného a zvislého značenia, zimná údržba komunikácií, úprava 
dažďovej kanalizácie a svetelnej signalizácie, 
- avizoval väčšiu investíciu na komplexnú výmenu asfaltových kobercov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu sociálneho oddelenia o vyjadrenie. 
Ing. Jančurová: 
- uviedla, že opatrovateľská služba v domove dôchodcov ostáva zachovaná, momentálne 
prebiehajú organizačné zmeny, 
- upozornila, že neverejní opatrovatelia dokážu poskytnúť opatrovateľskú službu lacnejšie. 
Občania, klienti, potenciálni klienti a ich rodinní príslušníci chcú poberať opatrovateľskú službu 
lacnejšie a vo väčšom rozsahu, služba hodinovej sadzby od neverejného poskytovateľa (vo 
väčšine prípadov Spišská katolícka charita) bude za polovičnú cenu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že ide o to, aby sa skvalitnila táto služba a aby bola lacnejšia, tým aj dostupnejšia pre 
viac klientov, 
- pochválil spoluprácu s terajším vedením Spišskej katolíckej charity. 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že navýšenie investície do spoločnosti Emkobel bude možné po obdržaní 
spracovanej analýzy, ktorá určí, či smerovanie investícií je správne a aké má byť z dlhodobého 
hľadiska,  
- uviedla, že základné a materské školy je možné zatepliť z externých zdrojov, sú podané žiadosti. 
Dom kultúry Mier je verejnou budovou generujúcou príjmy, naň nie je možné získať externé zdroje. 
Ing. Labaj: 
- poďakoval za slovo, 
- požiadal o riešenie havarijného stavu budovy Domu kultúry Mier, opadáva omietka, okná sú 
plechové, vzduchotechnika je zastaralá. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podporil návrh Ing. Labaja a riešenie stavu budovy Domu kultúry Mier, je to multikultúrne 
zariadenie, zaslúži si investíciu. Vyjadril presvedčenie, že návratnosť finančných prostriedkov 
nebude taká rýchla ako pri základných a materských školách, ale objekt nie je využívaný len na 
kultúrne predstavenia, 
- poukázal na finančné straty pre kauzy z minulého obdobia, a to kauza Finiš a Sokol. 
A. Akram: 
- pochválil výstavbu detského ihriska na sídlisku Mier, žiadal, aby bolo prioritne vybudované aj na 
sídlisku Západ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- avizoval, že na všetkých sídliskách budú postupne vybudované nové centrálne detské ihriská. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, 
- poukázal na to, že analýza spoločnosti Emkobel sa pripravuje už druhý rok, 
- upozornil, že za posledných šesť rokov sa do majetku, ktorý spravuje spoločnosť Emkobel 
investovalo iba jedenkrát, 
- ku kauze Finišu – žiaden z poslancov zo Spoločného klubu nebol vtedy poslancom v mestskom 
zastupiteľstve, 
- zdôraznil, že bude veľmi rád, ak sa ozrejmí, kto pripravil mesto o finančné prostriedky kvôli 
spomínaným kauzám. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- všetko sú to kauzy z minulosti, jedna bola ešte v minulom storočí, druhá bola v roku 2003. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že vývoj v tepelnom hospodárstve je veľmi rýchly, bola prijatá nová národná aj 
nadnárodná legislatíva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pochválil, že cena tepla bude o 10 % nižšia. 
Ing. Záborská: 
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- opýtala sa na sumu 7 tis. € ročne v podprograme plánu rozvoja mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nariadil, aby písomnú odpoveď zaslal Ing. Pohly, vedúci organizačného oddelenia, nakoľko bol 
neprítomný. 
Mgr. Cpin: 
- súhlasil s vystúpením Ing. Labaja, požiadal, aby bola zveľadená aj budova základnej umeleckej 
školy,  
- požiadal o spoluprácu a pomoc cirkvám pri predkladaní projektov, napríklad na opravu  
rímskokatolíckeho kostola – gotického portálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil zveľadenie budovy základnej umeleckej školy. Objekt kostola je majetok cirkvi, mesto 
môže investovať iba do svojho majetku, 
- informoval o pridelenom raitingu mesta, ktorý vyzdvihol nízke zadĺženie a obozretné investovanie. 
E. Šmidová: 
- uviedla, že niekto tu veľmi zavádza, 
- informovala, že opatrovateľskú službu poskytuje domov dôchodcov jej rodičom štyri roky, žiaden 
problém sa nevyskytol, 
- poukázala na návštevy pracovníčok mestského úradu, p. Mikolajovej a p. Krakovej u klientov 
doma, bez prítomnosti rodinných príslušníkov, bez prítomnosti opatrovateliek, kde ich nútili, aby sa 
okamžite rozhodli, či budú prijímať opatrovateľskú službu Spišskej katolíckej charity alebo Betezdy, 
keďže sa ruší opatrovateľská služba poskytovaná domovom dôchodcov, 
- upozornila, že písala list so žiadosťou o vyjadrenie Ing. Šiškovi, riaditeľovi domova dôchodcov, do 
dnešného dňa nedostala odpoveď, 
- nesúhlasila s vyjadrením Ing. Jančurovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, že iniciatíva vyšla 
od klientov, vyjadrenie označila za klamstvo, 
- zaujímala sa o stanovisko. 
Mgr. Antalová: 
- súhlasila s pani Šmidovou. Mesto sa podľa nej zbavuje sociálnej starostlivosti, všetko 
prenecháva na Spišskú katolícku charitu. 
Ing. Šiška: 
- ako štatutár zabezpečuje službu bez nejakých problémov do konca tohto roka. V dnešnom 
programe je návrh rozpočtu mesta na budúci rok, kde určitým spôsobom dochádza ku kráteniu 
finančných prostriedkov na terénnu opatrovateľskú službu. Z uvedeného dôvodu vznikol proces 
postupného znižovania tejto sociálnej služby v domove dôchodcov, 
- informoval, že prebiehajú rokovania vo vzťahu k iným poskytovateľom nášho mesta, 
- uviedol, že väčšina klientov je ochotná zmeniť poskytovateľa služby. 
Ing. Čech: 
- vystúpil ako predseda Baníckeho spolku Spiš, 
- požiadal poslancov, vedenie mesta, aby zabezpečili úpravu územia, ktoré je vytýčené Nábrežím 
Hornádu na ľavej strane pri Multifunkčnom energeticko-baníckom centre. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na vystúpenie Ing. Čecha, informoval, že úprava územia je naplánovaná. 
Mgr. Grečková: 
- apelovala na riešenie parkovacích možností v okolí Multifunkčného energeticko-baníckeho 
centra.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 255 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 255. 
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Mgr. Antalová: 
- poukázala na to, že p. Šmidová nedostala odpoveď. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- odpovedal Ing. Šiška, riaditeľ domova dôchodcov,  
- zámerom zmeny bolo poskytnúť službu lacnejšie, požiadal Ing. Šišku aj Ing. Jančurovú, aby 
vysvetlili p. Šmidovej problematiku. 
Mgr. Javorský: 
- konštatoval, že Ing. Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí zavádza, respektíve nehovorí 
úplne celú pravdu, na finančnej komisii tento bod prezentovala odlišne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- boli sme informovaní, že zmena poskytovania služieb bola prijatá pozitívne. 
Mgr. Javorský: 
- konštatoval, že je to výnimočný prípad, ale stal sa. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že finančná komisia zasadala pred troma týždňami, nastal vývoj a posun v problematike. 
 
 

K bodu 8 
 
Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8, podal stručnú informáciu o obsahu materiálu a otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol, aby bol predložený materiál schválený, 
- kvitoval navýšenie sumy 10 tis. € pre všetky športové kluby, avšak predsedníctvo Rady 
športových klubov požadovalo pri tvorbe rozpočtu ešte ďalšie navýšenie financovania športových 
klubov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 256 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 256. 
 
 
 

K bodu 9 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Košalka, o uvedenie materiálu. 
Ing. Košalko: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval, že návrh je vypracovaný v súlade so zákonom o miestnych daniach, obsahuje 
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paragrafové znenia, ktorých ustanovenia vyplývajú zo splnomocnení uvedených v zákone 
o miestnych daniach. V roku 2016 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 298 
z roku 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563 z roku 2009 o správe daní, je to daňový 
poriadok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá navrhuje schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 257 k bodu 9. 

Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 257. 
 
 
 

K bodu 10 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Spišská Nová Ves č. 3/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým sa vydáva domový poriadok 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedla, že materiál bol predložený z dôvodu, že jeho existencia je v rozpore s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, nakoľko všeobecne záväzné nariadenie možno prijať v meste len 
pokiaľ ide o jeho samosprávnu činnosť alebo ak ide o prenesený výkon štátnej správy, čo v tomto 
prípade nie je ani jeden prípad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 258 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 258. 
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K bodu 11 

 
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení 
výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov rodičov detí, ktoré 
navštevujú niektoré zo školských zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Navrhovaná 
úprava mení definíciu príspevku za dieťa v Centre voľného času, ktoré má trvalý pobyt v inej obci. 
Mení sa znenie § 4 odsek 6 druhej časti všeobecne záväzného nariadenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 259 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 259. 
 
 
 

K bodu 12 
 
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Spišská Nová Ves  
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že príloha č. 3 určuje priemernú výšku finančných prostriedkov na žiaka, dieťa alebo 
potenciálneho stravníka pre školy, školské zariadenia zriadené mestom Spišská Nová Ves v roku 
2017, príloha č. 4 určuje priemernú výšku finančných prostriedkov pre školské zariadenia zriadené 
inými subjektmi. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 260 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 260. 
 
 
 

K bodu 13 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedla, že predložený materiál je reakciou na potrebu praxe, ktorá vyplynula z toho, že od roku 
2006 boli určené školské obvody jednotlivých základných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
pribudli nové ulice a zmenila sa aj demografická situácia v rámci jednotlivých obvodov v meste. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 261 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 261. 
 
 
 

K bodu 14 
 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času, Hutnícka 
18, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol body 14, 15, 16, 17 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy 
uznesení. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 262 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 262. 
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K bodu 15 
 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka 16, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 263 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 263. 
 
 

 
K bodu 16 

 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Komenského 2, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 264 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 264. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Mestského kultúrneho centra, 
Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Emil Labaj, riaditeľ 

 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 265 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 265. 
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K bodu 19 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval, že následné kontroly boli ukončené dňom prevzatia správy kontrolovanými subjektmi. 
Správy o výsledku ukončených následných kontrol boli súčasťou pracovných materiálov k tomuto 
rokovaniu a boli riadne zverejnené na portáli digitálne zastupiteľstvo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 267 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 267. 
 

 
 

K bodu 20 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval, že návrh pozostáva z troch následných kontrol, ďalšej kontrolnej činnosti spočívajúcej 
v príprave a tvorbe koncepčných a metodických materiálov a inej kontrolnej činnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 268 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 268. 
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PhDr. Volný, PhD.,  
- pozval prítomných na obed do Hotela Metropol, na ktorý prijal pozvanie p. Ján Kozák, tréner 
reprezentácie Slovenskej republiky vo futbale. 

 
 

K bodu 21 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.,  
- požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie materiálu, 
- poukázal na to, že k materiálu je doplnený jeden nový bod. 
 
Bod 21/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 269  
k bodu 21/1. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 269. 
 
 
Bod 21/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 270  
k bodu 21/2. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 270. 
 
 
Bod 21/3  
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa, či v predloženom materiáli nie je chybné pomenovanie ulice. 
Ing. Kellner: 
- pomenovanie ulice je správne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 271  
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k bodu 21/3. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 271. 
 
 
Bod 21/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 272  
k bodu 21/4. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 272. 
 
 
Bod 21/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 273  
k bodu 21/5. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 273. 
 
 
Body 21/6  
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 274  
k bodu 21/6. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 274. 
 
 
Bod 21/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 275  
k bodu 21/7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 275. 
 
 
Bod 21/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol, aby mesto predalo pozemok spoločnostiam za 40 €/m², celková suma pri spoločnosti 
WIN SN 3 880 € a celková suma pri spoločnosti Brahama SNV 2 720 €. 
Ing. Jančík: 
- navrhol, aby obidvom spoločnostiam bol odpredaný pozemok za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za pozmeňujúci návrh, mení sa cena z 1 € na 40 €/m² a je potrebné zadefinovať 
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa. 
Ing. Jančík: 
- poukázal na to, že o materiáli sa diskutovalo na predošlom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Javorský: 
- vzhľadom na osobitný zreteľ, poukázal na odpredaj pozemku spoločnosti Slovak Telekom, tiež na 
odpredaj pozemku p. Valkošákovi. 
Ing. Kellner: 
- vysvetlil použitie osobitného zreteľa, pri uvedených prípadoch bol odpredaj za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol osobitný zreteľ využiť pri znížení ceny, nakoľko obe spoločnosti majú v úmysle investovať 
do opravy poškodeného schodišťa. 
Ing. Kellner: 
- upozornil, že predaj tohto pozemku nepožaduje osobitný zreteľ, pretože je to výnimka zo zákona. 
Mgr. Javorský: 
- opätovne pripomenul definíciu osobitného zreteľa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za návrh Mgr. Javorského, a to predaj pozemku spoločnostiam za 40 €/m², za 
celkovú sumu pre spoločnosť WIN SN 3 880 € a celkovú sumu pre spoločnosť Brahama SNV 
2 720 €. 
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  1 
zdržali sa: 9 



17 

nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 276 k bodu 21/8. 
 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 276. 
 
 
Bod 21/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 277  
k bodu 21/9. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 277. 
 
 
Bod 21/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 278  
k bodu 21/10. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 278. 
 
 
Bod 21/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 279  
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k bodu 21/11. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 279. 
 
 
 

K bodu 22 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 22, konštatoval, že informácie o činnosti finančnej komisie dnes predniesol pán 
poslanec Mgr. Javorský  a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
 
 
 

K bodu 23 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
A. Akram: 
- vyjadril názor na spoplatňovanie trvalých parkovacích miest pre občanov zdravotne postihnutých. 
I keď je to citlivá oblasť, súhlasí s ich spoplatňovaním, nakoľko predpokladá, že pri zrušení 
poplatku by enormne narastal počet ďalších žiadostí. Požiadal o kamerový systém, MsV už 
predložil návrh umiestnenia kamier na sídlisku Západ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že p. poslanec Akram dostane písomnú odpoveď, 
- zdôraznil, že držitelia preukazov - zdravotne ťažko postihnutí majú úplne bezplatné parkovanie 
na celom území nášho mesta. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predložila písomnú interpeláciu, 
- reagovala na vystúpenie A. Akrama, ktoré označila ako nevhodné (problematika prideľovania 
preukazov ZŤP). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vedenie mesta sa rozhodlo, že odpovede na interpelácie budú zasielať všetkým poslancom. 
Bc. Ing. Geletka: 
- poďakoval Ing. Susovi a Ing. Sadovi, PhD. za ich súčinnosť i ochotu k problematike cyklistického 
chodníka,  
- poukázal na nesprávny výber odborne spôsobilých osôb pri projekte verejného osvetlenia, tieto 
osoby nemajú odbornosť na inžinierske stavby, s tým súvisia zistené nedostatky, 
- poukázal na nedostatky rekonštrukcie verejného osvetlenia (napríklad pri platnosti stavebného 
povolenia ...) 
- navrhol, aby vo výberových komisiách bol navrhnutý vždy jeden člen za Spoločný klub a jeden 
člen za Koaličný klub z dôvodu eliminácie nezhôd a nedorozumení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že p. poslanec Bc. Ing. Geletka dostane písomnú odpoveď. 
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Mgr. Cpin: 
- pochválil ocenenie Najkrajšie mesto Slovenska 2017, poďakoval p. Tomášovi Repčiakovi za 
angažovanie obyvateľov. 

 
 

K bodu 24 
 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do Hotela Metropol. 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                         Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                      primátor mesta                     prednostka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  253 –  279 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
Ing. Marián Bubeník , v. r.    
 
Adnan Akram , v. r.   
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková, v. r.      
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.  
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 20. 12. 2016 
 

 


