
       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 70                         52 70 Spišská Nová Ves 
__________________________________________________________ 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 2. februára  2007 na 3. riadnom zasadnutí  

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

 
 
 Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 3. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných 
prítomných. 
 
 Informoval o zasadnutí MsR, ktorá sa uskutoční  na MsÚ -  Štefánikovo námestie č. 1 
a MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 15. 2. 2007. Požiadal poslancov  o predloženie  návrhov  na 
delegovanie do rád škôl – MŠ a ZŠ – 2 poslanci, SŠ – 1 poslanec. Návrhy je potrebné predložiť 
PhDr.  Semešovi. Taktiež je potrebné predložiť návrhy  členov do Rady TVR. 
 
 Mgr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 20 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     49    
        z toho poslanci MsZ:          20   
                                       ostatní prítomní:             29   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.00 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 MUDr. Jána 
Mokriša a  RSDr. Juraja Beňu. 
 
Hlasovanie za overovateľov: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Do návrhovej komisie Mgr. Ján Volný navrhol RNDr. Ladislava  Ruttkaya - predseda,  

MUDr. Jána Pukluša a Ing. Bc. Janku Brziakovú. 
  
Hlasovanie za návrhovú komisiu: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 

 K bodu 4      
 
Mgr. Ján Volný: 
- informoval o zmene programu:  
- bod 14 -  Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2007 bude bodom programu MsZ 15. 2. 2007 a  
nahradená  bola  návrhom na schválenie  poslancov do predsedníctva Združenia športových  
klubov; 
- bod 15 - Voľba člena mestskej rady; 
- dal hlasovať na predložený  program. 
 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
- program  po doplnení: 
 
P R O G R A M:     
  1. Otvorenie 
  2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
  3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
  4. Návrh a schválenie programu rokovania 
  5. Plnenie uznesení mestského zastupiteľstva   
  6. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
  7. Doplnok č.1 k Štatútu mesta Spišská Nová Ves 
  8. Voľba predsedu Komisie pre cestovný ruch   
  9. Návrh členov komisií MsZ 
10. Návrh členov MsV  
11. Prevádzkové poriadky pre Dom smútku  a pohrebiská 
12. Vyradenie hmotného majetku mesta v správe Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi      
13. Správa o zahraničných služobných cestách za rok 2006 
14. Schválenie poslancov do predsedníctva Združenia športových klubov 
15. Voľba člena mestskej rady 
16. Rôzne 
17. Interpelácie, otázky poslancov 
18. Záver 
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K bodu 5 
 
Predložila:  Ing. Jan číková – vedúca kancelárie primátora 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol materiál. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál, 
- ujasnil systém predkladania plnenia uznesení. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č.  17  k bodu  5. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 17. 

 
 
 

K bodu 6 
 
Predložil:  Ing. Kellner – vedúci OEaMM 
 
K bodu  6 A 1)    
 
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 18  k bodu 6 A 1. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  18. 
 
 

 
K bodu  6 A 2)    
Mgr. Volný: 
- uviedol bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
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Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 19  k bodu 6 A 2. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  19. 
 
K bodu  6 A 3)    
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Ing. Mitrík: 
- podal návrh, že v prípade, ak MsR pre strategické záujmy mesta neodporúčala  nehnuteľnosti 
odpredať, aby  sa tými návrhmi MsZ nezaoberalo. 
Mgr. Volný: 
- MsR je poradný orgán, je potrebné, aby dostali priestor na vyjadrenie aj ostatní poslanci MsZ; 
- v budúcnosti sa môžeme dohodnúť na spoločnom postupe. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 20 k bodu 6 A 3. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  20. 
 
K bodu  6 A 4)    
Mgr. Volný: 
- uviedol bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 21 k bodu 6 A 4. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  21. 
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K bodu  6 A 5)    
Mgr. Volný: 
- uviedol bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Ing. Mitrík: 
-  k predaju nehnuteľnosti uviedol, že ich cenové relácie v týchto lokalitách sa pohybujú rádové 
v stovkách  Sk  a vyššie; 
- navrhol zvážiť pri predaji vyššiu cenu. 
Mgr. Volný: 
- cena zohľadňovala záujemcu o nehnuteľnosti – cirkev. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 22  k bodu 6 A 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  22. 
 
 
K bodu  6 A 6)    
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 23 k bodu 6 A 6. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  23. 
 
 
K bodu  6 B 1)    
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod.                                             
Ing. Kellner:: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 24 bodu 6 B1. 
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Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  24. 
 
 
K bodu  6 B 2)    
Mgr. Volný: 
- uviedol bod.      
Ing. Kellner:: 
- komentoval materiál.                                        
Ing.  Mitrík: 
- odpredajom trafostanice sa zaberali v poslaneckom klube. Prikláňajú sa k dlhodobej stratégii, 
ktorá zohľadňuje rozširovanie priemyselného parku. Navrhujú objekt neodpredať, ale prenajať na 
dlhšiu dobu. Trafostanica je kľúčové strategické miesto, ktoré sa dotýka všetkých odberateľov 
elektrickej energie v priemyselnom parku.   
PhDr. Varga: 
 – prikláňa sa k návrhu MsR objekt odpredať. V prípade odpredaja VE, cena za energiu by pre 
jednotlivých prevádzkovateľov vzrástla o 250 tis. Sk. Čiastočne súhlasí i s návrhom Ing. Mitríka, 
prikláňa sa však k návrhu MsR. 
Ing. Mitrík: 
- nech ndh prevádzkuje, je to pre odberateľov výhodnejšie, len nepredávajme trafostanicu, 
prenájmom nikomu neublížime. 
RSDr. Beňa: 
- prikláňa sa k návrhu MsR. Mesto malo tri roky na vyriešenie tohto stavu. Je potrebné uvedomiť si, 
že majiteľom technológie nie je mesto,  predávame len samotný objekt.  Na zachovanie rovnosti je 
potrebné objekt odpredať.  
Mgr. Volný: 
- potvrdil informáciu, že mesto nie je vlastníkom technológie. 
Ing. Kvašňáková: 
- vzhľadom k tomu, že nemáme presne identifikované jednotlivé strategické ciele, nie je vhodné  
v súčasnej dobe objekt odpredávať, považuje  postoj firmy voči mestu za neetický. 
 RNDr. Ruttkay: 
-  navrhol z faktických poznámok formulovať nový návrh na uznesenie. 
Mgr. Volný 
- poprosil prítomných, aby pozmeňujúce návrhy predkladali písomne. Z tohto dôvodu bolo 
pristúpené najprv k bodu C. 
 
 
K bodu  6 C)    
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Ing. Mitrík: 
- upozornil na prijatú zásadu ZMOS, ktorá neodporúča odkupovať  pozemky, ktoré mesto „zdedilo“ 
od štátu.  Je potrebné pripraviť istú stratégiu, ako by sme mali postupovať pri odkupovaní 
pozemkov. Upozornil tiež na to, že v súčasnej dobe nie je schválený rozpočet mesta.  Poukázal na  
podobné príklady napr. z Hviezdoslavovej ulice, kde si občania ohradili podobný priestor, o ktorý 
sa i starajú. Bolo by vhodné ponúknuť to na odkúpenie jednotlivým vlastníkom bytov priľahlých 
obytných domov. V meste je množstvo pôvodných vlastníkov pozemkov, od  ktorých pozemky  
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neodkupujeme. P. Chovan získal pozemky za istú cenu, teraz ich za 300,- Sk/m2 ponúka mestu na 
odkúpenie.  Odporúča neschváliť odkúpenie ponúkaných pozemkov. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 26 bodu 6 C. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  1 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  26. 
 
K bodu  6 B 2)    

 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia  predloženého Ing. Mitríkom: 
  MsZ súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti trafostanice pre spoločnosť ndh Market v zmysle Zásad   
  hospodárenia s majetkom mesta. 
Hlasovanie: 
za:  4     
proti:  8 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 1 
- návrh neprešiel. 
 
RNDr. Ruttkay: 
-   prečítal pôvodný návrh  uznesenia č. 25 bodu 6 B 2. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  1 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  25. 
 
 
K bodu  6 D)    
Mgr. Volný: 
- uviedol bod.                                             
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 27 k bodu 6 D. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  1 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  27. 
 

 
K bodu 7 

 
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál, 
- odôvodnil  návrh na zriadenie Komisie pre cestovný ruch  a Komisie  na ochranu  verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a návrh na zvýšenie počtu členov komisie  na 9 . 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č.  28  k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  28. 
 
 

K bodu 8 
 
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 29  k bodu  8. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.   29. 
 
 

K bodu 9 
 
Predložil: PhDr,  Miroslav Semeš – zástupca primáto ra 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod. 
PhDr. Semeš: 
- komentoval materiál  a predložil doplňujúce návrhy. 
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Ing. Mitrík: 
- akceptuje návrh PhDr. Semeša, 
- predložil  2 návrhy  - do Komisie školstva a vzdelávania  navrhol RNDr. Ladislava Ruttkaya a do 
Komisie sociálno - zdravotnej  PharmDr. Jána Valjana. 
Mgr. Volný: 
-  upozornil na prekročený počet členov Komisie školstva a vzdelávania.  
PaedDr. Varga: 
- vzdal sa členstva v Komisii školstva a vzdelávania v prospech RNDr. Ruttkaya. 
RNDr. Ruttkay: 
- navrhol  do Komisie pre výstavbu a dopravu Ing. Stanislava Susu. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 30  k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  30. 
 

K bodu 10  
 
Predložil: PhDr. Miroslav Semeš – zástupca primátor a 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod. 
PhDr. Semeš: 
- prečítal  návrh na zloženie MsV. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
-  požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh  uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 31 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  20  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 31. 
 
 

K bodu 11 
 
Predložil: Ing. Marián Kalafut  – vedúci OKS 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod. 
Ing. Kalafut: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
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Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttaky: 
- prečítal návrh uznesenia č. 32 k bodu  11. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  32. 
 
 

K bodu 12 
 
Predložil: Mgr.  Michal Bartoš – riadite ľ DD 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod. 
Mgr. Bartoš: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 33 k bodu 12. 
 
Hlasovanie: 
za:  20  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 33. 
 
 

K bodu 13 
 
Predložila: Ing. Andrea Jan číková – vedúca kancelárie pirmátora 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 34 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  34. 
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K bodu 14 
 
Predložil:  Ing. Peter Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
- komentoval  materiál, 
- vedenie mesta nominovalo do predsedníctva ZŠK Ing. Petra Petka, prednostu MsÚ a za 
poslancov  p. Jozefa Paru a Mgr. Michala Demečku. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 35  k bodu  14. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  35. 
 
   

K bodu 15 
 
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
-  informoval o vzdaní sa mandátu člena v MsR p. Adnana Akrama a o stanovisku poslanca Ing. 
Mitríka, ktorý navrhol za člena MsR MUDr. Jána Mokriša;   
-  ocenil prístup p. Akrama, ktorý bol navrhnutý do MsR na základe výsledkov v komunálnych 
voľbách; 
- mrzí ho  spochybňovanie  jeho členstva v MsR,  týmto sa mu za všetkých ospravedlnil. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 36 k bodu  15. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
 

Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č.  36. 
 
 
 

K bodu 16 
Rôzne 

 
Bez pripomienok. 
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K bodu  17 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Interpelácie neboli predložené písomne. 
 
 
 

K bodu 18 
 
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                 prednos ta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  17 – 36. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš 
 
 
RSDr. Juraj Be ňa 
 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Andrea Jančíková 
Mária  Husová                                                                            
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