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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 

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

 
 Zápisnica 

 

napísaná 11. augusta 2014 na 25. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 25. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí, ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov MUDr. Slavomíra Hrebenára, Ing. 
Ondreja Majerníka, MUDr. Evy Novákovej. 

Informoval, že hlavný kontrolór mesta, Ing. Peter Biskup pripravil malé pohostenie 
v miestnosti pred zasadacou miestnosťou. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     32  
       z toho poslanci MsZ:          16   
                           ostatní prítomní:             16  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          11.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       11.45 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. Ján Volný, PhD., navrhol Mgr. 
Michala Demečka, Tomáša Hamráčka, do návrhovej komisie Ing. Bc. Janku Brziakovú, Ing. 
Mariána Bubeníka, MUDr. Jána Mokriša. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
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 doplneným programom zasadnutia MsZ, pribudol bod č. 9 Rozšírenie 
účelu čerpania úveru na rekonštrukciu MŠ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do 
programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  16    
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 
5. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí pre volebné obdobie 2014 - 2018 
6. Nadviazanie spolupráce s poľským mestom – gminou Myślenice za účelom realizácie spoločných 

aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 - 2020 
7. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova dôchodcov, Brezová 32, 

Spišská Nová Ves 
8. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
9. Rozšírenie účelu čerpania úveru na rekonštrukciu MŠ 
10. Interpelácie, otázky poslancov 
11. Záver 

 
 
 

K bodu 5 
 
 
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí pre volebné obdobie 2014 - 2018 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. Uviedla, že dôvodom predloženia návrhu sú 
zákony, ktoré určujú lehoty, kedy má zastupiteľstvo rozhodnúť o určitých podmienkach. Tento 
návrh sa týka volebných obvodov a počtu poslancov v nich a týka sa takisto rozsahu výkonu 
funkcií primátora na ďalšie volebné obdobie. Voľby do MsZ a voľby primátora sa majú konať 
v posledných štrnástich dňoch predchádzajúceho volebného obdobia. Predseda NR SR Pavol 
Paška vyhlásil voľby 15. novembra 2014. V súčasnosti sú v meste vytvorené dva volebné obvody, 
a to Juh a Sever s počtom poslancov 19, pričom deliacou čiarou je rieka Hornád.  
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Predložený návrh na určenie volebných obvodov zachováva doterajší stav. Zároveň predložila 
návrh na schválenie rozsahu výkonu primátora. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré primátor 
zabezpečuje, počet obyvateľov a rozloha mesta Spišská Nová Ves zastupiteľstvo určilo rozsah 
činností výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok, a to na celé funkčné obdobie vo 
volebnom období 2014 – 2018. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že bude vyhovené aj občanom, voličom, ktorí bývajú na sídlisku Východ a Zimnej ulici 
a požadujú volebnú miestnosť presunúť zo ZŠ na Ul. O. Kožucha na Hotelovú akadémiu;  
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 481 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 481. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Nadviazanie spolupráce s poľským mestom – gminou Myślenice za účelom realizácie spoločných 
aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 - 2020 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6; 
- zdôraznil, že v rámci územného členenia, kedy sa okres Spišská Nová Ves dostal do Košického 
kraja sme boli vylúčení z cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Mohli sme spolupracovať len 
s Maďarskom, čo sme využili  v rámci niektorých projektov, napríklad pri výstavbe Multicentra. 
Podarilo sa vybaviť výnimku, že okres Spišská Nová Ves môže spolupracovať aj s Poľskom.  
- poďakoval Ing. Mgr. Petkovi, ktorý ako zástupca nášho mesta v Euroregióne Tatry má veľkú 
zásluhu na udelení výnimky. 
- informoval, že spolu s Ing. Mgr. Petkom navštívili predminulý týždeň poľské mesto Myślenice, 
ktoré má asi 16 tisíc obyvateľov a gmina (okres) má asi štyridsať tisíc, približne je v počte 
obyvateľov na úrovni nášho mesta. Poznamenal, že mesto Myślenice je približne 20 km pred 
Krakowom. Čo sa týka prijatia eurofondov, nezameriavali sa na školy, ale skôr na športové 
zariadenia, majú tam vybudovaný všešportový areál. Boli tiež veľmi úspešní v čerpaní eurofondov 
a veľmi privítali túto možnosť. Je to formálna záležitosť, aby sme sa mohli uchádzať o eurofondy, 
je potrebná zmluva. Čiže ide o účelovú zmluvu za účelom čerpania eurofondov. Zástupcovia mesta 
nás prídu navštíviť na Dni mesta.  
Ing. Bečarik: 
- ocenil nadviazanie spolupráce nášho mesta s Poľskom; 
- opýtal sa, kto bude poverený riadením spoločných aktivít z eurofondov s Euroregiónom Tatry, 
respektíve, ak je to už určené, tak odporučil navštíviť centrálu Euroregiónu Tatry, kde sú platení 
pracovníci s niekoľkoročnými skúsenosťami. Čiže zodpovedný človek, aby absolvoval stáž;  
- pripomenul, že na zasadnutí vyššieho územného celku spomína už niekoľko rokov, aby sme sa 
prostredníctvom VÚC-ky zaradili do Euroregiónu Tatry, respektíve do spolupráce s Poliakmi. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že dostať túto výnimku bolo ťažkou byrokratickou tortúrou. VÚC-ka sa na tom angažovať 
nebude, keďže nemá Vysoké Tatry na svojom území. Pracovať na tom budú zamestnanci celého 
mestského úradu.  
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Určite sa všetci zhodneme, že vybudovanie cyklochodníka smerujúceho zo Spišskej Novej Vsi 
okolo Tatier do Poľska bude prioritou číslo jeden. 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 482 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 482. 
   

 
 

K bodu 7 
 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova dôchodcov, Brezová 32, 
Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7,  
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 483 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 483. 

 
 
 
 

K bodu 8 
 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 8, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál. 
Ing. Kellner: 
 
Bod 8/1 – CRW Slovakia, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 8/1, informoval, že materiál už bol predmetom rokovania MsZ. Ide o predaj haly 
spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves v priemyselnom parku, 
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- objekt, ktorý od kolaudácie je užívaný touto spoločnosťou. Spoločnosť požiadala písomne 
o odkúpenie haly za účelom stabilizácie na tomto území. Vzhľadom na to, že nájomca nemá zo 
zákona predkupné právo, bola zvolená cesta osobitného zreteľa. Hlavným zreteľom je zachovanie 
zamestnanosti, prípadne i pozitívna vyhliadka na ďalšie zvyšovanie počtu zamestnancov. Zákon 
o majetku obcí ukladá takýto prípad zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, 
v ktorom sa s konečnou platnosťou rozhodne o tomto materiály, respektíve o tejto žiadosti. 
Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli i na webe mesta, čiže boli splnené zákonné podmienky 
i na základe toho je možné rozhodnúť o danej veci s konečnou platnosťou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- verí, že sa záležitosť podarí dotiahnuť. Vytvorí sa stabilnejšie prostredie pre podnikanie. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal ľudí, ktorí budú pripravovať zmenu rozpočtu ešte v tomto volebnom období, aby mysleli 
na zníženie dlhovej služby, vrátenie potrebných prostriedkov na ZOS-ku, vysporiadanie 
futbalového štadióna. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poslanci môžu rozhodovať pri zmene rozpočtu. K futbalovému štadiónu: Je to záležitosť, ktorú 
doteraz nepochopil z akých dôvodov niekto dopustil, že sme oň prišli, má problém vyčleniť na to 
prostriedky, ktoré sme ťažko získali, ťažko vybojovali. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že v súvislosti s futbalovým štadiónom prebieha súdne pojednávanie. Vstúpili sme 
aktívne, vyzeralo to už pomaly beznádejne, požiadavky protistrany sa úmerne našej aktivite 
značne znižujú a verí tomu, že nebudeme musieť ich požiadavky splniť.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 484 k bodu 8/1 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 484. 
 
 
Bod 8/2 – Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 8/2, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. Vzhľadom na to, že nie sme 
dostatočne informovaní o reálnej hodnote daného pozemku, navrhol, aby toho času, kým 
nebudeme mať doručený znalecký posudok, bol vzťah ku pozemku riešený nájomnou zmluvou. Ak 
sa časom pristúpi ku predaju pozemku, táto nájomná zmluva automaticky so zmenou vlastníctva 
stratí platnosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 485 k bodu 8/2 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 485. 
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K bodu 9 
 

Rozšírenie účelu čerpania úveru na rekonštrukciu MŠ 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že uznesením č. 341/2013 zo dňa 28. 6. bol schválený úver vo výške 700 tis. eur zo 
zdrojov Munseff. Tento úver bol určený na rekonštrukciu materských škôl. V úverovej zmluve boli 
vymenované materské školy, ktorých sa táto rekonštrukcia týkala. V Materskej škole na Rybničnej 
ulici v Novoveskej Hute došlo k prekážke v technologickom postupe, ktorý neumožňuje v termíne 
do 31. 12. 2014 práce zrealizovať a zdroje vyčerpať. Tento návrh je predložený po konzultácii 
s bankou a na jej požiadanie. Výška úveru sa nemení, ďalšie materské školy je možné 
rekonštruovať vzhľadom na nečerpané finančné prostriedky na Materskej škole na Rybničnej ulici 
aj z dôvodu nižších zmluvných cien, ktoré sa dosiahli verejným obstarávaním. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Topoliovej, otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 486 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 486. 

 
 

K bodu 10 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
A. Akram: 
- poďakoval za slovo; 
- pochválil kompetentných za celkovo dobré zvládnutie Spišských trhov a už teraz sa môžeme tešiť 
na okrúhle 60. usporiadanie nášho povestného populárneho jarmoku na budúci rok. Upozornil, že 
od mnohých občanov dostal negatívnu spätnú väzbu na bezpečnostnú situáciu a výtržníctvo 
hlavne vo večerných hodinách. Tento rok to prekročilo hranicu. Nemôžeme porovnávať naše trhy 
s trhmi ľudových remesiel v Kežmarku a s veľmi kultúrnymi Dňami mesta Spišská Nová Ves. 
Spišské trhy sú odlišné, je to masová akcia, populárna pre širokú verejnosť, ale nemôžeme 
dovoliť, aby určitá skupina neprispôsobivých občanov robila neporiadok. Každý človek má právo 
na zábavu, ale nie na úkor iných. Nechce, aby bol obmedzený prístup na trhy pre slušných ľudí. 
Stačí, aby sa na určité vstupné miesta na námestí dala strážna služba alebo mestská polícia, ktorá 
by obmedzila vstup pre tých, ktorí prejavujú agresivitu, výtržníctvo. Mala účinná ukážka, ako by to 
malo fungovať, je celý areál Pivkobranie, ktorý je strážený.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal náčelníka mestskej polície, aby zareagoval. 
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JUDr. Komara, PhD.: 
- uviedol, že tak ako každý rok, tak aj tento sa mestská polícia spolu so štátnou políciu 
pripravovala dôsledne na Spišský trh. Všetci si musíme uvedomiť, že návštevníkov trhov je 
niekoľko desiatok tisíc. Ani mestská polícia, ani štátna polícia v tomto roku nezaznamenala nejaké 
zásadné zásahy, drobné krádeže boli, jedna zlomenina ruky. Po 22. hodine sa situácia zvrhla. 
Pripomienkovali a navrhli reorganizáciu kultúrneho programu. Organizačný výbor sa zhodol na 
tom, že dôjde k zásadnej radikálnej zmene kultúrneho programu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- tohto roku na trhoch bolo nasadené naozaj enormné množstvo policajtov zo štátnej polície. Nie je 
možné pri príchode ľudí na trhy niekoho z nich vylúčiť a poslať preč z nejakých dôvodov na prvý 
pohľad. K poriadku nám pomôže nový kamerový systém, ktorým bude pokryté celé mesto. 
Mgr. Grečková: 
- kvitovala dobre odvedený prácu mestskej aj štátnej polície počas trhov. Náročnosť Spišských 
trhov je v tom, že sa konajú v centre mesta, na námestí a je to oveľa ťažšie zvládnuteľné, 
vzhľadom k tomu, že v blízkom okolí bývajú ľudia. 
Ing. Čech: 
- objasnil situáciu so zranenou pani. 
 
 

 
K bodu  11 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 25. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na občerstvenie od Ing. Biskupa, hlavného 
kontrolóra mesta.  
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              Ing. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  481  –  486 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
 
Mgr. Michal Demečko   ......................................................  
 
 
Tomáš Hamráček    ......................................................  
 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková  ....................................................... 


