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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná dňa 27. septembra  2007 na 8. riadnom zasadnutí  

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

 
 
 Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 8. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných 
prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku a Ing. Karola Mitríka, p. 
poslanec Akram, ktorý sa oneskorí. 
 Mgr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny:   52    
       z toho poslanci MsZ:           19   

ostatní prítomní:             33 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.40 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 Mgr. Ján Volný navrhol Ing. Bc. Janku 
Brziakovú a JUDr. Michala Komaru, PhD. a do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, Ing. 
Janu Kvašňákovú a Ing. Ondreja Majerníka. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4     
 
 
Mgr. Ján Volný: 

- prečítal oznámenie Ing. Kvašňákovej, v ktorom oznamuje vystúpenie z Pravicového klubu 
pri MsZ a jej ďalšie pôsobenie ako nezávislej poslankyne, 

- navrhol bod 14 zaradiť do programu  ako bod 5 (ostatné body posunúť), 
- do bodu 17 doplniť - vysporiadanie pozemkov pre investičný zámer Billa, 
- doplniť bod 18 -  Stravovanie dôchodcov v školských jedálňach v meste SNV.  

RNDr.  Ruttkay: 
- navrhol z programu vyradiť bod 13, ktorý bol prejednávaný na zasadnutí MsZ 21. 6. 2007 a  

odvtedy neuplynula polročná lehota. 
Mgr. Volný: 

- navrhol RNDr. Ruttkayovi, aby stiahol svoj návrh, nakoľko ešte pred hlasovaním za 
program chcel navrhnúť hlasovanie k tomuto bodu, 

- citoval § 9 ods. 18 Rokovacieho poriadku MsZ. 
RNDr. Ruttkay: 

- stiahol svoj návrh. 
Mgr. Volný: 

- predložil návrh o zaradení bodu 13 do programu zasadnutia MsZ podľa § 9 ods. 18 a dal 
hlasovať o tomto návrhu. 

Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Bod bol zaradený do programu. 
 
Mgr. Volný: 

- dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
PROGRAM 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. Investičný zámer využitia Domu služieb, Štefánikovo nám. č. 10, Spišská Nová Ves 
6. Správa o výsledku kontrol    
7. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2007 
8. Tretia zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 
9. Rokovací poriadok MsZ 
10. Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta - SŠZ – 2. časť 
11. Informácia združenia SEZO Spiš o príprave projektu integrovaného systému nakladania  
s odpadmi 
12. Návrh na zrušenie ZUŠ REV 
13. VZN o podmienkach prenajímania mestských bytov 
14. Odkúpenie podielu súkromnej osoby v Lesoch mesta, s. r. o.  Spišská Nová Ves 
15. Prezentácia koncepcií riaditeľov mestských organizácií a náčelníka MsP v Spišskej Novej Vsi  
16. Schválenie člena do Rady školy Združenej strednej školy 
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17. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností    
18. Stravovanie dôchodcov v školských jedálňach v meste Spišská Nová Ves 
19. Interpelácie, otázky poslancov 
20. Záver 

 
 

K bodu 5 
 
Predložil: Ing. Kellner - ved. odboru organizačného a správy majetku 
Prizvaní:  IMBIZ GROUP SNV; František Petruf, Smižany, TESCAR SNV,  

OP Centrum Prievidza, HS Development, a. s., Košice. 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 5, 
- poskytol  možnosť všetkým prihláseným prezentovať svoje návrhy na MsZ, 
-  poprosil, aby prihlásení záujemcovia postupne prezentovali svoje zámery a ostatných 

požiadal z dôvodu korektnosti počkať vonku. 
 
Firma IMBIZ: 
Ing. Šutariková: 

- prezentovala stanovisko firmy IMBIZ,  
- projekt v súčasnosti dopravou preexponovanom historickom centre mesta nie je vhodné 

realizovať,  
- ich spoločnosť sa zameriava na vybudovanie MADARAS komplexu a z toho dôvodu siahli 

svoj zámer využitia Domu služieb. 
 
Hutné stavby Development, a. s., Košice: 
p. Balážik: 

- predstavil spoločnosť a jej zámer vybudovať Obchodné centrum Spiš, ideou ktorého je 
sústrediť obchody, zábavu, kultúru a relax na jednom mieste, ako modernú dominantu 
v centre mesta, rešpektujúcu existujúcu architektúru, 

- objasnil technické parametre objektu a tiež riešenie dopravy (3. nadzemné podlažia, 1. 
podzemné podlažia, celková plocha na prenájom 11 tis. m2 ), 

- prezentoval prínosy ich riešenia: prvým nefinančným bude nárast zamestnanosti a 
poskytnutie kvalitných služieb, druhým finančným bude príjem mesta prostredníctvom dane 
z nehnuteľností (cca 20 tis. m2  zastavanej plochy), 

- výška investície predpokladajú cca 800 mil. Sk,  
- doba realizácie prípravných a projektových prác  6 – 8  mesiacov, 
- doba výstavby do 2 rokov, 
- vkladom mesta bude súčasný objekt Domu služieb do doby stavebného povolenia, 

následne  ponúknu mestu jeho odkúpenie, 
- vklad HS Devolopment, a. s., Košice bude finančná investícia. 

Mgr. Volný: 
- poďakoval za vstupné informácie. 

RSDr. Beňa: 
- opýtal sa, či plánovaný zámer z hľadiska architektúry ich spoločnosť odkonzultovala s OD 

Jednota a či z pohľadu dopravnej situácie (i výstavby OC Billa) majú vyjadrenie dopravného 
inšpektorátu PZ SR, 

- zaujímal sa i o ďalší spôsob prevádzkovanie objektu. 
P. Balážik: 

- informoval o eminentnom záujme spolupráce s majiteľmi OD Jednota, ktorý budú 
prezentovať i na najbližšom stretnutí predstavenstva, 

- informoval o dopravnej štúdii, ktorej autorom je Ing. Labuda, jej 1. riešenie je nezávislé od 
OC Billa, no predpokladá zosúladenie svetelných signalizácii priľahlých križovatiek, 2. 
riešenie je nutné zosúladiť so zámerom výstavby OC Billa, 

- na otázku ďalšej prevádzky objektu nie je možné dnes poskytnúť záväznú odpoveď, no ich 
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dcérska spoločnosť spravuje komerčné objekty podobného charakteru, v prípade výnosov 
nepredpokladá jeho odpredaj. 

RSDr. Beňa: 
- pýtal sa, či sú ochotní zainvestovať do riešenia dopravných križovatiek,  

P. Balážik: 
- v súčasnosti je ťažko zodpovedať na položenú otázku, no budú prítomní pri riešení týchto 

problémov. 
Ing. Čurný: 

- zaujímal sa o výsledok dopravnej štúdie a o predstave spoločnosti o akceptovateľnej výške 
vkladu mesta. 

P. Balážik: 
- nehnuteľnosť bude ocenená znaleckým posudkom a ten bude východiskovým pre ich 

ponuku, 
- výsledkom dopravnej štúdie je záver, v ktorom je konštatované, že zaťaženie bude 

zvládnuteľné. V prípade záujmu poskytnú výsledky tejto štúdie. 
JUDr. Komara, PhD.: 

- opýtal sa, či ich zámer zohľadnil i budúcu existenciu ďalšieho podobného komplexu 
Madaras. 

P. Balážik: 
- lokalita v centre mesta je výhodná, v súčasnosti nie je možné zastaviť trend vybudovania 

viacerých centier, zvýši sa tak pre obyvateľov možnosť výberu. 
RNDr. Ruttkay: 

- opýtal sa na celkovú výšku investície, jej min. a max. výšku. 
p. Balážik: 

- záleží, to od výberu použitých materiálov  a od riešení dopravy, 
- predpokladajú výšku investícií na 800 mil. Sk. 

Ing. Bubeník: 
- opýtal sa na predpokladané výnosy a na výhody ich riešenia plynúce pre mesto. 

p. Balážik: 
- jednorazovým prínosom pre mesto bude odkúpenie vkladu a ďalším každoročným bude 

príjem zdanenej zabratej plochy, cca 1 mil. Sk ročne. 
Ing. Majerník: 

- navrhol, aby táto budova bola dominantou mesta a opýtal sa do akej miery bude môcť 
mesto vstupovať do konečného návrhu exteriéru. 

P. Balážik: 
- existuje viac variantov riešenia architektúry, zámerom je poskytnúť unikátny dizajn, 

prezentoval rôzny spôsoby je riešenia. 
Ing. Kvašňáková: 

- opýtala sa na  pridanú hodnotu projektu.   
P. Balážik: 

- sila ich zámeru spočíva v stabilite firmy, skúsenostiach, vlastníctve know-how, ochote 
spolupracovať so SD Jednota, bankou Dexia a mestom. 

Ing.  Bečarik: 
- opýtal sa na dôvod lokalizácie výstavby v centre, na predpokladanú výšku ceny prenájmu 

za m2, na predpokladanú cenu za pozemok a budovu Domu služieb, pričom v súčasnosti 
znalecký posudok odhaduje cca na 9 – 15 mil. Sk.  

P. Balážik: 
- výška nájmu bude závisieť od celkovej výšky investície. 

Ing. Bečarik: 
- predpokladá, že tieto údaje by mali byť v súčasnosti už definované, 
- opýtal sa na ich ďalšiu podporu aktivít v meste a na možnosť mesta vstupovať mesta po 

následnom odpredaji ďalšiemu subjektu. 
P. Balážik: 

- OC sa stavajú v lokalitách, o ktoré je záujem z pohľadu dostupnosti, 
- dôraz kladú na architektúru,  
- spoločnosť HS Development i v súčasnosti podporuje hokej v meste, predpokladá i ďalšiu 
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účasť na sponzorských aktivitách, 
- v súčasnosti nie je možné stanoviť cenu za m2 , 

PaedDr. Varga: 
- opýtal sa na plánovaný počet zamestnaných. 

P. Balážik: 
- predpokladajú ukončenie výstavby je v roku 2010, 
- zamestnanosť odhaduje na cca 200 ľudí. 

Mgr.  Volný: 
- poďakoval p. Balážikovi za prezentáciu, 
- informoval o neúčasti na prezentácii spoločnosti OP Centrum Prievidza, vedenie ktorej 

požiadalo o ospravedlnenie,  
- p. Petruf sa prezentácie nezúčastnil, 
- poprosil zástupcu firmy TESCAR o prezentáciu ich zámeru. 

 
TESCAR SNV: 
p. Lipták: 

- prezentoval zámer firmy TESCAR, ktorým sa zaoberajú už 2 roky, 
- uviedol Ing. arch. Pastirana, aby predstavil ich zámer. 

Ing. arch. Pastiran: 
- obrazovou prezentáciou predstavil projekt Komunál, v ktorom ponúkajú razantnejšie 

riešenie dopravy podzemným vstupom i výstupom, 
- priestor medzi Domom kultúry plánujú zmeniť na spoločenský priestor pre obyvateľov 

s napojením na budúce banícke námestie na Nábreží Hornádu, 
- dopravné zaťaženie bude stúpať, preto sa rozhodli o podzemné odbremenenie dopravy, 
- zámerom je vybudovať i podzemnú pasáž pre chodcov popod komunikáciu na 

Štefánikovom nám. a jej využitie na ďalšie predajne, 
- predpokladajú: 160 parkovacích miest v podzemí, predajnú plochu prízemia obchodného 

centra 3000 m2, OD Jednota 1 500 m2, Dexia banky 560 m2,  predajnú plochu 1. podlažia 
OC 2 775 m2, OD Jednota 1 500 m2, Dexia banky 236 m2, plochu galérií 470 m2, celkovú 
odbytovú plochu 21 tis. m2. 

p. Lipták: 
- prezentoval ich snahu spoločne realizovať projekt s mestom - spoločné partnerstvo, 
- vkladom mesta  do projektu bude jestvujúca nehnuteľnosť a pozemky, 
- výšku nákladov predpokladajú na základe odhadov stavebných firiem na cca 400 mil. Sk - 

bez pozemkov a jestvujúcej nehnuteľnosti, 
- predpokladajú výnosy v 1. roku 16 mil. Sk a postupne v 5. roku 25 mil. Sk, pričom 

ekonomickú analýzu spracovala banka, 
- nájom za 1 m2 neprekročí 5 000,- Sk,  
- mestu ponúkli partnerstvo v tomto projekte, výhodou ktorého bude možnosť ovplyvňovať 

výšku ceny za prenájom. 
 MUDr. Mokriš: 

- upozornil na potrebu brať do úvahy aj názory občanov k tejto výstavbe, 
- vyjadril názor na prezentovaný zámer,  
- opýtal sa na dobu realizácie a ďalší spôsob jeho prevádzkovania. 

p. Lipták: 
- predpokladaná doba realizácie je do dvoch rokov  - otvorenie by sa konalo na Spišský trh 

2010, 
- OC bude prínosom do rozpočtu mesta, je možné uvažovať i o odkúpení už zhodnoteného 

vkladu mesta, ponúkajú možnosť nepredať ale zveľadiť majetok mesta, 
- z výnosov plánujú podporovať rozvoj športu v meste. 

Mgr. Volný: 
- diskusia s občanmi prebieha, 
- v prípade schválenia niektorého z ponúkaných zámerov, bude zverejnený na verejnú 

diskusiu. 
RSDr. Beňa: 

- poznamenal, že dopravné riešenie nerieši celkovú situáciu na hl. križovatke i v nadväznosti 



6

na OC Billa,  
- opýtal sa, či ich navrhované riešenie dopravy bolo odkonzultované s dopravnou políciou. 

p. Lipták: 
- ich navrhované riešenie je len jedným z možností, komplexné riešenie musí určiť mesto. 

Ing. arch. Pastiran: 
- nimi navrhované riešenie sa nedotkne križovatky pri OD Jednota, nezúčastňuje sa na 

zhoršení dopravnej situácie na hlavnej križovatke,  
- zdôraznil potrebu riešenia bezpečného prechodu pre chodcov, ktorý sa zabezpečí 

zrušením prechodu cez cestnú komunikáciu výstavbou podchodu,  
- plánovanou výstavbou centra nie je možné komplexne vyriešiť dopravnú situáciu v meste, 

predpokladá, že plánovaným juhovýchodným  obchvatom sa vylúči z mesta ťažká doprava. 
JUDr. Komara, PhD.: 

- uviedol, že obidva projekty sú ambiciózne, opýtal sa, či sa neobávajú konkurencie projektu 
Madaras a na silné a slabé stránky ich zámeru. 

P. Lipták: 
- projekt Madaras je zameraný na výstavníctvo, svojim projektom ho neohrozujú. 

Ing. Kvašňáková: 
- uviedla, že nepozná skratku Tescar a zázemie ich firmy,  
- pocitovo plánované podzemie vníma ako konfliktné z pohľadu pohybu osôb i automobilov, 
- nakoľko konkurenčná firma predpokladá rádovo vyššie náklady, opýtala sa, či nedošlo 

k podceneniu, 
- opýtala sa na riziká ohrozenie ich projektu, na spôsob presvetlenia a využitia strechy 

objektu a na spôsob partnerstva mesta z hľadiska práv a benefitov. 
P. Lipták: 

- mesto bude podporovať projekt a tým aj zveľaďovať svoj majetok, 
- Tescar vlastní firma Tesko, ktorá sa zaoberá predajom áut a motoriek, poznajú potreby 

a problémy mesta, vstup do tohto projektu pokladajú za prestíž, 
- cena predpokladajú nižšiu, nakoľko inžinierske siete sú už dostupné, nie je rozhodujúce, či 

výška nákladov bude 400 alebo 450 mil. Sk, ale aby objekt bol naprojektovaný čo 
najreálnejšie a to z hľadiska i budúcej ceny nájmu, 

- riziká projektu nie sú žiadne, 
- rovnocenné partnerstvo bude deklarované zmluvou, 
- projekt zastrešuje najsilnejšia banka na Slovensku – Slovenská sporiteľňa. 

Ing. arch. Pastiran: 
- uvažujú s krytým tetoarom, presvetlenie prostredníctom využitia presklených terás, 
- podzemie je riešené so zohľadnením prirodzeného výškového rozdielu z južnej strany. 

Ing. Bc. Brziaková: 
- opýtala sa na typ úveru a spôsob jeho zábezpeky. 

P. Lipták: 
- projekt bude realizovať Slovenská sporiteľňa v plnej výške, 
- vstup Tescar bude vyvážený v hodnote ako vstup mesta, ktoré tam vloží pozemky 

a nehnuteľnosť, 
- ručiť sa bude stavbou. 

Ing. Bc. Brziaková: 
- opýtala sa na situáciu v prípade vzniku komplikácií. 

P. Lipták: 
- ich spoločnosť ponúka 50 % spoluúčasť mesta a zároveň i účasť na výnosoch, no mesto 

nemusí akceptovať túto ponuku. 
Ing. Bubeník: 

- opýtal sa na vklad spoločnosti Tescar, v prípade, že mesto vloží pozemky a budovu.  
P. Lipták: 

- ponúkajú vypracovanie projektovej dokumenácie alebo priamy vklad, je to vec zmluvných 
podmienok. 

Ing. Majerník: 
- požiadal o prezentovanie troch najdôležitejších argumentov, o ktoré sa majú oprieť pri 

rozhodovaní. 
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P. Lipták: 
- ponúkajú zhodnotiť majetok mesta – neodpredávať, získať trvalý výnos, nie jednorazový, 

realizovanie miestnymi firmami.  
Ing. Čurný: 

- opýtal sa, ako je do projektu zahrnutá banka Dexia a OD Jednota. 
P Lipták: 

- SD Jednota má záujem o spoluprácu, banka Dexia deklarovala záujem už pred rokom. 
Ing. arch. Pastiran: 

- projekt dáva možnosť pripojiť sa dotknutým subjektom, ale zároveň podmienený ich 
vstupom,  

- projekt je ambiciózny, predpokladajú rozvoj mesta a potrebu i odvážnych vízií.  
Mgr. Volný: 

- poďakoval za prezentáciu a navrhol prestávku. 
 
Prestávka od 10.00 – 10.50. 
 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 160 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 160. 

 
 

K bodu 6 
 
Predložil: Ing. Hamráček – hlavný kontrolór 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 6. 
Ing. Hamráček: 

- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 161 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 161. 
 
 

 
K bodu 7 

 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran – vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí 
 
Mgr. Volný: 
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- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran: 

- komentoval materiál. 
Ing. Kvašňáková: 

- upozornila, že v rozpočte na rok 2007 bolo schválených 100 tis. Sk na vzdelávanie 
poslancov, požiadala do 31. 10. 2007 vypracovať súbor modulov vzdelávanie a ponuku 
zaslať poslancom na pripomienkovanie. 

Mgr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 

Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 162  k bodu 7. 

Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 162. 
 

 
K bodu 8 

 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran – vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí 
  
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 8. 
Ing. Pastiran: 

- komentoval materiál. 
RNDr. Ruttkay: 

- poukázal na zvýšený rozpočet na TV Reduta, opýtal sa, v čom spočíva myšlienka 
navýšenia kvality televízneho vysielania. 

Ing. Pastiran: 
- ide o drobné zmeny technického vylepšenia. 

Ing. Bubeník: 
- prezentoval stanovisko finančnej komisie, ktoré odporúča schváliť predložený návrh zmeny 

rozpočtu. 
Ing. Kucharovičová: 

- opýtala sa na cudzie zdroje na výstavu umelého ihriska. 
P. Magdoško: 

- zatiaľ bolo preinvestovaných  150 tis. Sk na projektovú dokumentáciu, 
- Slovenský futbalový zväz mal rozhodnúť o dotácií do 30. 9. 2007, tento termín je posunutý 

do 31. 10. 2007, nakoľko ešte prebiehajú rokovania  s Ministerstvom školstva SR vo veci 
poskytnutia dotácie na tento projekt, 

- MŠ SR poskytlo 12 mil. Sk Slovenskému futbalovému zväzu, pričom neurčilo účel. 
Ing. Čurný: 

- opýtal sa vedúceho OÚPaŽP, koľko bolo doposiaľ preinvestovaných prostriedkov na 
projekty, či predpokladá ich plné čerpanie, nakoľko pred časom požadoval vyčleniť z nich 
časť na „cestičku zdravia“ v Novoveskej Hute. 

Ing. arch. Štubňa: 
- finančné prostriedky doposiaľ nie sú plne vyčerpané, predpokladá, že budú do konca roka 

preinvestované, v súčasnosti nie je možné odhadnúť ich čerpanie, nakoľko prebiehajú 
rokovania. 

Ing. Kvašňáková: 
- opýtala sa vedúceho OÚPaŽP, či je spracovaná PD na rekonštrukciu budovu Reduty a na 

uzavretie zmluvy so SRRA. 
Ing. arch. Štubňa: 
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- rokuje sa s projektantmi, so SRRA neboli zatiaľ podpísané zmluvné vzťahy. 
Ing. Lorková: 

- zmluva medzi SRRA a Mestom SNV bola na pripomienkovaní, je pripravená na podpis. 
Ing. Kvašňáková: 

- upozornila, že boli poskytnuté prostriedky bez podpísania zmluvy, požadovala o korektnú 
odpoveď na ďalšom zasadnutí MsZ. 

Mgr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 

Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 163 k bodu 8. 

Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 163. 
 

K bodu 9 
 
Predložil: Mgr.  Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 9. 
Ing. Kellner: 

- komentoval materiál, 
- oproti uvedeným zmenám navrhol doplniť v bode 1 .......neprijaté návrhy uznesení. 

Ing. Bubeník: 
- vrhol vypustiť  bod 18 v § 9. 

Ing. Čurný: 
- podporil návrh Ing. Bubeníka. 

RNDr. Ruttkay: 
- vyjadril názor, že podobné klauzula existuje i v rokovacom poriadku parlamentu a to 

z dôvodu, aby sa o tom istom bode nerokovalo dovtedy, kým sa neschváli. 
Ing. Čurný: 

- na začiatku zasadnutia MsZ poslanci hlasovaním rozhodnú o samotnom zaradení bodu, 
vyhnú sa tak ďalšiemu zbytočnému hlasovaniu. 

Mgr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 

Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Bubeníka – vypustiť v § 9 bod 18. 

Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  1   
zdržali sa: 1 
nehlasovali:  1 
Návrh prešiel. 
 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 164 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0   
zdržali sa: 1 
nehlasovali:  1 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 164.  
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K bodu 10 
 
Predložil: Mgr. Brezovský – riaditeľ SŠZ 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 10. 
Mgr. Brezovský: 

- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 165 k bodu 10.  
Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  1 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 165. 
 
 

K bodu 11 
 
Predložil:  PhDr. Semeš – zástupca primátora 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 11. 
PhDr. Semeš: 

- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 166 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 166. 
 
 

K bodu 12 
 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 12. 
PhDr. Šefčíková: 

- komentovala materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Mgr. Prochotská:  
- prečítala návrh uznesenia č. 167 k bodu 12. 

Hlasovanie: 
za:  17  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 167. 

 
 

K bodu 13 
 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 13. 
Ing. Pastiran: 

- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 168 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 168. 

 
 

K bodu 14 
 
Predložil: Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol a komentoval bod 14. 
MUDr. Mokriš: 

- súhlasil s tým, aby mesto bolo 100 % vlastníkom v Lesoch mesta SNV, s. r. o.,  
- opýtal sa, či je vytvorený rezervný fond na obnovu lesa. 

Mgr. Volný: 
- rezervný fond je vytvorený, 
- v tomto roku je príjem z prenájmu lesov mesta 30 mil. Sk, spoločnosť podporila i výstavbu 

umelého ihriska a poskytla pôžičku na rekonštrukciu evanjelického kostola.  
RNDr. Ruttkay: 

- majetkom spoločnosti Lesy mesta je i chata Štefana v Mlynkách,  
- opýtal sa, či bola daná do dlhodobého prenájmu. 

Ing. Sakmáry: 
- odpovedal, chata je daná do prenájmu na dobu 10 rokov za 120 tis. Sk ročne. 

Ing. Kvašňáková 
- opýtala sa na prenajímateľa. 

Mgr. Volný 
- požiadal tieto otázky predložiť ako interpelácie. 

Ing. Pastiran: 
- požiadal v prípade schválenia odkúpenia podielu, zahrnúť tieto výdavky do najbližšej 
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zmeny rozpočtu a doplniť návrh uznesenia. 
Ing. Macalová  
- v prípade vyplatenia, je potrebné určiť z akých prostriedkov, odporúčala použiť prostriedky 
z rezervného fondu. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 169 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 169. 

 
 

K bodu 15 
 
Predložil: Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 15, 
- požiadal poslancov, aby sa vyjadrili postupne k jednotlivým koncepciám. 

 
Mestské kultúrne centrum: 
Mgr. Prochotská: 

- tlmočila stanovisko kultúrnej komisie,  
- poďakovala kultúrnym inštitúciám patriacim VÚC za zvyšovanie kultúrnej úrovne mesta, 
- požiadala venovať väčšiu pozornosť kultúre v meste i o väčšiu podporu z rozpočtu mesta.  

Správa telovýchovných zariadení: 
p. Para: 

- dal návrh, aby sa táto koncepcia prezentovala na MsZ  v novembri 2007 ako súčasť 
koncepcie rozvoja športu na roky 2007 – 2012. 

Zoologická záhrada: 
- bez pripomienok. 
Domov dôchodcov: 
- bez pripomienok. 
Správa školských zariadení: 
- bez pripomienok. 
Mestská polícia: 
RNDr. Ruttkay: 

- pozitívne hodnotil niektoré myšlienky náčelníka MsP, 
- navrhol,  aby v koncepcii bola zakomponovaná neustála kontrola podávania alkoholických 

nápojov  mladistvým v reštauračných zariadeniach mesta. 
Mgr. Volný: 

- je to možné zaradiť do koncepcie, zároveň informoval o ich permanentnom vykonávaní 
v zariadeniach na území mesta. 

RSDr. Beňa: 
- ocenil stručnosť a výstižnosť materiálu, 
- opýtal sa na bod 3 – či pochôdzkový systém je možné vykonávať bez navýšenia počtu 

pracovníkov. 
JUDr. Chroust: 

- poďakoval za dôveru, ktorú mu prejavilo MsZ, 
- jeho snahou je zmeniť názor občanov na prácu polície, 
- čo sa týka akcií zameraných na kontrolu podávania alkoholických nápojov mladistvým 

v reštauračných zariadeniach mesta, tieto sa robia pravidelne, 
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- postupne plánujú zaviesť okrskový systém zatiaľ pri súčastnom stave policajtov, ale do 
budúcna bude požadovať navýšenie jeho počtu. 

RSDr. Beňa: 
- požiadal o spoluprácu s MsV č. 2 – Tarča vo veci bezdomovcov, ktorí sa presunuli do tejto 

časti mesta a tiež pri konaní podujatí určených pre mladých, 
- navrhol, aby sa na okrskový systém prešlo od 1. 1. 2008. 

JUDr. Chroust: 
- bude to ešte skôr, 
- ak bude daná požiadavka,  rád sa zúčastní zasadnutí MsV, 
- na MsP zaviedol protokol kontrol, je možné obracať sa s problémami priamo na MsP. 

p. Para: 
- požiadal o informovaní rozdelenia okrskov medzi jednotlivých príslušníkov MsP. 

Ing. Kvašňáková: 
- pripája sa k návrhu RSDr. Beňu, 
- opýtala sa na bod 1 – vykonať personálne zmeny, ako je to myslené. 

JUDr. Chroust: 
- uviedol informácie o personálnej agende – nie všetci vykonávali činnosť, do ktorej boli 

zaradení,  
- informoval o konaní mesačných porád policajtov, na ktoré prizývajú školiteľov z rôznych 

oblastí a o uzavretí dohody o spolupráci s PZ SR. 
JUDr. Komara, PhD.: 

- poukázal na časté krádeže na objekte úradu práce a ďalších objektoch v tejto 
frekventovanej časti mesta, 

- navrhol rozšíriť kamerový systém do tejto časti mesta – využiť na to aj cudzie zdroje. 
JUDr. Chroust: 

- infomoval o plánovanom inštalovaní ďalších kamier pri železničnej stanici a na križovatke 
Hypernova – Kaufland, 

- do budúcna sa uvažuje s kamerami aj na sídliskách a pri športovom centre. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 170 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 170. 

 
 

K bodu 16 
 
Predložil:  Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol a komentoval bod 16. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 171 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 171. 

 
 
 

K bodu 17 
 

Predložil:  Ing. Kellner – vedúci OEaMM 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol  bod 17,      
- poprosil Ing. Kellnera, aby okomentoval celý materiál. 

Ing. Bubeník: 
- na MsZ 21. 6. 2007 bolo prijaté uznesenie,  aby sa finančná komisia zaoberala Zásadami 

prenájmu pozemkov mesta SNV, 
- finančná komisia sa zaoberala týmito zásadami a  konštatovala, že sú dobré spracované 

a nie je dôvod ich meniť, 
- komisia tiež navrhla, aby súdnoznalecké posudky boli vypracovávané na základe 

objednávky mestom  a aby náklady boli refundované kupujúcemu. 
Mgr. Volný: 

- navrhol, ak nie sú pripomienky k jednotlivým bodom, aby sa prečítali návrhy na uznesenie 
a hlasovalo sa na záver spoločne jedným hlasovaním,  

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala jednotlivé návrhy uznesení. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrhy uznesení č. 172 – 192. 
Ing. Čurný: 

- opýtal sa poslancov, či vedia, čo schvaľovali, 
- tento spôsob hlasovania považuje za nie najšťastnejší, 
- upozornil, že v bode B/  chýba cena. 

Mgr. Volný: 
- uviedol, že teraz sa jedná o formálne schválenie zámeru odkúpiť objekt MŠ,  
-  ďalšie podstatné náležitosti, týkajúce sa prevodu vlastníctva budú predložené na 

prerokovanie MsZ po ich stanovení Ministerstvom dopravy SR. 
JUDr. Komara, PhD.: 

- navrhol, ak nie sú doplnky, aby sa nečítalo celé uznesenie, ale aby sa schválilo podľa 
predloženého písomného návrhu, 

Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 172 – 192. 
                   
Mgr. Volný: 

- uviedol bod 17 F, 
- materiál k tomuto bodu nebol prerokovaný v MsR, preto poprosil Ing. Kellnera, aby 

okomentoval tento materiál. 
Ing. Kellner: 

- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Piochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 193 k bodu 17 F. 
Hlasovanie: 
za:  19     
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 192. 
 

 
K bodu 18 

 
Predložil:  PhDr. Semeš – zástupca primátora 
 
Mgr. Volný: 

- uviedol  bod 18. 
PhDr. Semeš: 

- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 

- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 

- prečítala návrh uznesenia č. 194 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 194. 
                   

 
 

K bodu 19 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 

 
Neboli predložené. 
 
 

K bodu 20 
 

Mgr. Ján Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval všetkým  
za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
             Mgr. Ján Volný      Ing.  Peter  Petko 
             primátor mesta                 prednosta MsÚ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  160 – 194. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Ing. Bc. Brziaková 
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JUDr. Michal Komara, PhD. 
 
 
 
 
Zapísala:  
Mária  Husová                                                                            


