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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 18. júna  2009 na 21. riadnom zasadnutí  

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

 
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 21. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov 
MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala 
Beharku, Ing. Jany Kvašňákovej, RSDr. Juraja Beňa, MUDr. Jána Pukluša, RNDr. Ladislava 
Ruttkaya a neskorší príchod poslanca Adnana Akrama. 

 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 12 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné. 

 
 
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     42    
        z toho poslanci MsZ:          16   
                                       ostatní prítomní:             26 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.40 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 PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol  PaedDr. 
Milana Vargu a MUDr. Jána Mokriša, do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, Ing. Karola 
Mitríka a Ing. Pavla Bečarika. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol bod č. 12 - Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych daniach,  
z dôvodu časovej zaneprázdnenosti prizvaného prokurátora JUDr. Tibora Brziaka, zaradiť ako 
prvý, 
- pýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  13    
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.  Plnenie uznesení MsZ 
 6.  Správa o výsledku kontrol  
 7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009 
 8.  Správa o stave prípravy a realizácie projektov  mesta z externých zdrojov k 30. 5. 2009 
 9.  Vyradenie neupotrebiteľného majetku SŠZ 
10.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 
11.  Prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 8/2008 
12.  Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych daniach 
13.  Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2009 
14.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
15.  Interpelácie, otázky poslancov 
16.  Záver 
 
 

 

  
K bodu 12 

 
Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych daniach 
Predložil: Ing. Pastiran, ved. odboru  financií, šk olstva a soc. vecí 
Prizvaný: JUDr. Brziak, okresný prokurátor 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal o slovo okresného prokurátora JUDr. Tibora Brziaka. 
JUDr. Brziak: 
- konštatoval, že na MsZ je prvý krát na základe podnetu, ktorý obdržala okresná prokuratúra 
ohľadom nezrovnalosti vo VZN č. 7/2008, 
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- nejde o závažné nezrovnalosti, ide o formu  upozornenia, nie protestu, 
- poukázal na tieto nedostatky vo VZN o miestnych daniach: 
§ 1    -  chýba informácia o prijatí samostatného VZN o dani z nehnuteľnosti, 
§ 10 - nie je taxatívne uvedená definícia verejného priestranstva za účelom vyrubenia miestnej 
dane, 
§ 28 - nie je ustanovený rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie  na účely dane za 
predajné automaty, čím došlo k porušeniu § 51 zákona 582/2004, 
- vzhľadom na to, že sa nemenia sadzby, nie je porušený § 98 zákona, podľa ktorého sa sadzby 
môžu meniť len k 1. januáru toho-ktorého roka, 
- upravené VZN je odkonzultované,  je v poriadku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval JUDr. Brziakovi a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 552 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  13  
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 552. 
 
 
 

K bodu 5 
 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložil: Ing. Marián Kellner -  poverený prednost a MsÚ 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- vzhľadom na to, že MH SR doposiaľ nereagovalo na našu žiadosť, požiadal presunúť uznesenie 
č. 533/2009 do predĺžených s termínom plnenia do 15. 12. 2009. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na veľké množstvo predlžovaných uznesení, nakoľko MsÚ vychádza v ústrety   
žiadostiam občanov,  pričom oni nereagujú promptne, 
- navrhol urobiť „deliacu čiaru“, aby sa zabránilo hromadeniu nevybavených a predlžovaných 
uznesení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že sa to rieši a bude sa tým zaoberať, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 545 k bodu 5. 
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Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 545. 

 
 

 
K bodu 6 

 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková – hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 6. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že aj v súčasnej dobe prebieha na MsÚ okrem kontroly Správy finančnej kontroly aj 
kontrola NKÚ, čo hodnotil pozitívne, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
-  poukázal na nedostatočné personálne obsadenie ÚHK, v minulosti pri rozpočte mesta 200 mil. 
Sk kontrolu vykonával hlavný kontrolór a 2 pracovníčky,  
- v súčasnosti prešli na mesto ďalšie kompetencie, mesto realizuje množstvo verejných 
obstarávaní  a rozpočet mesta predstavuje čiastku okolo 1 miliardy Sk,  pričom na ÚHK pracuje 
hlavná kontrolórka sama, nakoľko pracovníčka ÚHK je na  PN, 
-  myslí si,  že sa podceňuje  interná kontrola, 
- poukázal na nedostatočný počet vykonaných kontrol  z dôvodu súčasného stavu na ÚHK, 
- komisia kontroly navrhla „sfunkčniť“ ÚHK a posilniť jeho akčný potenciál – kontrolu a počet 
vykonávaných kontrol a posilniť ÚHK o 1 kvalifikovaného pracovníka a skúseného kontrolóra do 
konca septembra  a miesto pracovníčky, ktorá je na PN,  prijať náhradu, 
- navrhol uznesenie: 
a) MsZ schvaľuje zvýšenie počtu pracovníkov ÚHK o 1 kvalifikovaného kontrolóra, ako 
organizačnú zmenu v organizačnom poriadku mesta, 
b) ukladá uvedenú zmenu premietnuť v organizačnom poriadku mesta. 
T: 30. 9. 2009,  Z: prednosta MsÚ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- hlavná kontrolórka  pracuje na kontrolách, ale jeden človek  nemôže pracovať za troch. 
Ing. Mitrík: 
- uviedol,  že v minulosti sme boli bol zvyknutí na vyšší štandard predkladaných správ, 
- porovnával správy predkladané na rokovanie MsZ od začiatku roka a poukázal na nízky počet 
vykonaných kontrol,   
- je potrebné zmeniť súčasný, neutešený stav, 
- reagoval na kontrolu v ZŠ Lipová ulica a poukázal na čiastku 445 tis. Sk za maľovanie telocvične 
a iných priestorov,  ktorú považuje za nadsadenú, resp. premrštenú,   
- pýtal sa, či finančné prostriedky boli účelne využité. 
Ing. Zozuľáková: 
-  keďže šlo o maľovanie telocvične, bolo potrebné použiť lešenie, vysokozdvižný vozík - tieto veci 
sú dnes veľmi drahé. 
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PhDr. Semeš, PhD.: 
- vyjadril spokojnosť s fungovaním komisie kontroly, 
- súhlasil s doplnením  stavu na ÚHK a navrhol riešiť  to zatiaľ preradením jedného pracovníka 
z radov zamestnancov MsÚ (dnes nevieme povedať, čo bude s p. Klocháňovou ďalej) a potom HK 
posúdi, či je potrebný ešte ďalší človek, 
-  v septembri 2009  sa môžeme k tomu vrátiť a navrhnúť zmenu organizačnej schémy. 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa na počet zamestnancov  ÚHK podľa organizačnej schémy. 
PhDr. Volný, PhD: 
- na ÚHK sú 2 pracovníci. 
Ing. Mitrík: 
- súhlasil s prijatím 1 pracovníka podľa návrhu Ing. Čurného. 
Ing. Čurný: 
- podľa organizačnej schémy je HK samostatne,  pracovníkov ÚHK navrhol sfunkčniť,  
- vytkol vedeniu mesta súčasný stav,  pretože ÚHK nefunguje riadne už 4 mesiace, 
- trval na svojom návrhu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- navrhol nepoužívať termín „sfunkčniť.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby predniesla pozmeňujúce návrhy. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Čurného:  a) MsZ schvaľuje zvýšenie počtu pracovníkov na ÚHK  
o 1 kvalifikovaného kontrolóra,  ako organizačnú zmenu v organizačnom poriadku mesta, 
b) ukladá uvedenú zmenu premietnuť do organizačného poriadku mesta. 
T: 30. 9. 2009, Z: prednosta MsÚ. 
Hlasovanie: 
za:  5    
proti:    0 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 0 
Návrh neprešiel. 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh PhDr. Semeša, PhD., – doplniť ÚHK presunom 1 pracovníka z  radov 
pracovníkov MsÚ,  
 T: ihneď  
-  prehodnotiť potrebu zmeny organizačného poriadku o navýšenie 1 pracovníka, 
T: 31. 10. 2009,   Z: prednosta MsÚ. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:    0   
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0  
Návrh prešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 546 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 546. 
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K bodu 7 

 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková – hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhla prizvať ku kontrole čerpania verejných prostriedkov v zmysle zmluvy s firmou Eurobus aj 
auditora. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- tlmočil požiadavku predsedu komisie kontroly  RNDr. Ruttkaya  - doplniť v bode 3 plánu kontrol 
následnú finančnú kontrolu efektívnosti čerpania finančných prostriedkov na investičnej akcii 
„umelý trávnik“ na mestskom futbalovom štadióne. 
Ing. Zozuľáková: 
- kontrola prebehla, bola uzavretá a nahlásená na Úrad pre verejné obstarávanie v máji 2008. 
Ing. Čurný: 
- chcel reagovať na to isté, predbehol ho Ing. Mitrík, 
- ak aj bola kontrola ukončená, navrhol vykonať túto kontrolu znova v 3. štvrťroku a správu 
predložiť komisii kontroly a následne na rokovanie MsZ. 
Ing. Zozuľáková: 
- vyjadrila súhlas s vykonaním kontroly. 
Ing. Mitrík: 
- trval na hlasovaní o svojom návrhu, nakoľko výsledky tejto kontroly neboli predložené na 
rokovaní MsZ. 
Ing. Bečarik: 
- dal návrh, aby kontrola, ak aj bola ukončená, bola znova zaradená do plánu kontrol a následne 
prerokovaná v komisii kontroly a MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Mitríka - doplniť v bode 3 plánu kontrol následnú finančnú kontrolu 
efektívnosti čerpania finančných prostriedkov na investičnej akcii „umelý trávnik“ na mestskom 
futbalovom štadióne. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  3 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
Návrh prešiel. 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 547 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 547. 
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K bodu 8 
 

Správa o stave prípravy a realizácie projektov  mes ta z externých zdrojov k 30. 5. 2009 
Predložila: Ing. Zuzana Záborská – Útvar rozvoja me sta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že doteraz sme boli úspešní – prínos  477 mil. Sk a v projektoch ZŠ 27 mil. Sk, 
- neúspešný projekt na bioštiepku bude podaný znova, pričom spolufinancovanie mesta by malo 
byť len 5 %, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- materiál bol prerokovaný v komisii pre komunálny rozvoj, komisia hodnotila prácu útvaru rozvoja 
mesta ako veľmi iniciatívnu. 
Ing. Mitrík: 
- ocenil aktivitu vyvíjanú vo vzťahu k fondom EÚ – príprave projektov, 
- pýtal sa, kde sa stala chyba v projekte „bioštiepka“, 
- poukázal na schválené projekty pre školy, peniaze sa schvaľovali už v decembri v rozpočte 
a doposiaľ sa nič nedeje. 
Ing. Záborská: 
- objasnila postup procesu pri podávaní projektu ZŠ Nad Medzou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pri schvaľovaní  projektov musia byť splnené formálne požiadavky, 
- úspešnosť našich podávaných projektov je veľká. 
Ing. Bubeník: 
- ako člen predstavenstva Emkobel, a. s.,  zdôvodnil stanovisko komisie, 
- neboli dodržané zásady kjótskeho protokolu o emisiách, 
- nakoľko odvolanie nie je možné, zapojíme sa do novej výzvy, v ktorej teraz môžeme získať až  
95 % zdrojov. 
Ing. Mitrík: 
- je potrebné o tom hovoriť, aby sa urýchlili tieto procesy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- negatívne výstupy voči ministerstvu veci nepomôžu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- na gremiálnej porade Ing. Záborská  objasnila  proces schvaľovania projektov, 
- požiadal o trpezlivosť, bude poskytnutá informácia napr. v Informátore. 
Ing. Bečarik: 
- pripomenul volebný program, v ktorom je aj otvorenie rokliny „Kysel“ a cyklotrasa Čingov – 
Hrabušice,  
- ÚRM pracuje na týchto zámeroch, podporil Ing. Zábroskú, aby sa to do konca volebného obdobia 
otvorilo. 
Ing. Záborská: 
- pochválila oddelenie školstva a riaditeľov škôl za prípravu školských projektov, ktoré sú úspešné 
hlavne v menších projektoch.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 548 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 548. 

 
 

K bodu 9 
 
Vyradenie neupotrebite ľného majetku SŠZ  
Predložil: Mgr. Jozef Brezovský – riadite ľ SŠZ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
Mgr. Brezovský: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 549 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 549.  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku 9.35 h – 9.50 h. 

 
 

K bodu 10 
 
Návrh na 1. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2009 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran – ved. odboru financií, školstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10. 
Ing. Pastian: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá sa zišla 2. 6. 2009 k prerokovaniu 1. zmeny 
rozočtu, ako aj k protestu prokurátora, 
- prijala uznesenie, že súhlasí s návrhom na 1. zmenu rozpočtu roku 2009 podľa predloženého 
návrhu s nasledovnými pripomienkami: 
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      - zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu bežných výdavkov v roku 2009 – je na vedení mesta, aby to  
        dôkladne kontrolovalo, 
      - spolufinancovanie bytového domu  Villa Nova úverom riešiť len počas doby výstavby a do     
         odpredaja bytov, 
      - prehodnotiť plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2009 so zdôvodnením prečerpania 
finančných prostriedkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- čerpanie úveru zdôvodnil potrebou vykrytia výpadku v rozpočte  
(50 mil. Sk za predaj Domu služieb – termín plnenia zmluvy bol predĺžený do konca roku 2009, 
výpadok na podielových daniach cca 30 mil. Sk a ďalšie), 
- nevidí dôvod vzdávať sa investičných akcií, ani za cenu úveru, 
- počíta sa s rýchlou návratnosťou financií, napr. pri výstavbe „mostu Matúškova“ – raste ceny za 
priľahlé pozemky. 
- zdôraznil, že celé navýšenie rozpočtu pôjde do investícií mesta, ktoré nutne potrebujeme, 
- v súvislosti s projektom BD Villa Nova upozornil na jestvujúci propagačný materiál –  „Dom za 
cenu bytu“, na ktorom sa nachádza erb mesta (bez súhlasu mesta), 
- nie je to investícia mesta, mesto negarantuje výstavbu, aj keď sa tam nachádza erb mesta. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, či máme odhad, aký bude celkový dlh mesta v pomere k bežným a kapitálovým 
výdavkom v roku 2009 a ktorý sa prejaví až v roku 2010, 
- prepad bežných príjmov sa dá očakávať až v druhom polroku 2009, 
- môžu nastať problémy v platení daní, 
- zaujímal sa, prečo sú výdaje na rating  „škrtnuté“, 
- hrozia nám ďalšie výdavky a úvery na spolufinancovanie rozvoja mesta, 
- pýtal sa na položku „špeciálne služby“ 20 tis. EUR, 
- poukázal na neobsadené miesto prednostu MsÚ,  ktorý nesie zodpovednosť za plnenie rozpočtu, 
- nestotožnil sa s tým, že sa berú prostriedky z prevádzky materských škôl, CVČ, základných škôl 
a vráža sa do športových zariadení a nadštandardných  stavieb – tenisová hala, 
- aj štát bude robiť úpravy rozpočtu, ale nie na úkor sociálneho charakteru štátu, 
- nepodporí túto rozpočtu. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na nezrealizovaný predaj Domu služieb, s ktorým sa rátalo v rozpočte, 
- pýtal sa, aké výnosy budú v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mesto zastúpené, 
 - poukázal na spolufinancovanie bytového domu Villa Nova, realita je iná, ak by bol na aprílovom 
MsZ, nehlasoval by za to, 
- súhlasil s Ing. Čurným, že dopad hospodárskej krízy sa premietne až neskôr, 
- navrhol opatrnosť v investičných akciách, 
- poskytol informáciu,  že v MŠ na Šoltésovej ulici nemajú prostriedky na vymaľovanie. 
Ing. Filinský: 
- poukázal na bežné výdaje zvýšené o 161 tis. EUR, 
- v prípade čerpania úveru  sa zvýši zaťaženosť z 8 % na 28 %,  
- zaujímal sa, odkiaľ sa bude úver čerpať, v akej úrokovej výške a aká bude dĺžka splácania,  
v prípade, že to nie je zrejmé, navrhol odloženie čerpania, 
- poukázal na zatepľovanie bytových domov na Levočskej a Fabiniho ulici, 
- navrhol tieto dve akcie riešiť zo štátneho fondu rozvoja bývania, odkiaľ je možné čerpať 
prostriedky,  
- poukázal na úpravu rozpočtu pri mestských komunikáciách, 
- MsV č. 5 prešiel 2-krát celé sídlisko a požiadal o odloženie rekonštrukcie mestskej komunikácie 
plánovanej v čiastke 59 743,- EUR,  ktorá nie je až v takom dezolátnom stave, aby sa musela robiť 
teraz, pričom to v návrhu na 1. zmenu rozpočtu nie je rozpracované,. 
- predložil návrh - znížiť rozpočet na položke „údržba a rekonštrukcia MK“ o 59 749,- EUR v MsV  
č. 5. 
Ing. Majerník: 
- pýtal sa, aká je konkrétna predstava zefektívnenia prevádzky materských a základných škôl, kde 
sú veľké mínusové čiastky a aký bude ich priamy dopad. 
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Mgr. Brezovský: 
- upresnil situáciu v MŠ Šoltésová ulica, prednesená informácia sa nezakladá na pravde, 
- všetky prevádzky MŠ majú prijaté úsporné opatrenia, práce a služby sú zabezpečované len so 
súhlasom riaditeľa. 
PhDr. Šefčíková: 
- informovala o situácii na základných školách – problémy nie sú, 
- 5 % -né krátenie rozpočtu prebehlo, všetky potrebné náležitosti budú zrealizované.  
Para: 
- pýtal sa, čo znamená výraz efektívna prevádzka. 
Ing. Pastiran: 
- reagoval na prednesené pripomienky: 
        - efektívna prevádzka je pomenovanie prevádzky v programovom rozpočte, 
        - v apríli na rokovaní MsZ sa schválilo viazanie rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 700  
           tis. EUR, nedotklo sa to mzdových nákladov, 
        - úver sa bude čerpať postupne, preto sa nerozpočtovali splátky istiny a splátky úrokov, 
        - aká bude výška úrokov sa uvidí podľa ponúk jednotlivých bánk, 
        - na zatepľovanie 2 bytových domov na Fabiniho ulici sme dostali dotáciu, čo je výhodnejšie,   
           ako bezúročný úver, 
        - dividendy nebudú vyplatené v takej výške, ako sa rozpočtovalo – vypadla Dexia banka, a.  
           s., ale aj iné mestské firmy, jedine firma B Nova vypláca dividendy, 
        - úprava položky na mestských komunikáciách bude zapracovaná do rozpočtu, ak bude  
           schválený návrh Ing. Filinského, 
Ing. Macalová:         
- pod pojmom „špeciálne služby“ sa jedná o náklady na stráženie areálu Podskala strážnou 
službou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pri výbere úveru budeme maximálne opatrní. 
Ing. Bečarik: 
- podľa neho sa viac o kríze hovorí, ako je to v skutočnosti,  chýba nám pozitívne myslenie, 
- vyzdvihol prácu tvorcov rozpočtu, 
- čo sa týka tenisovej haly, aj menšie mestá a dediny majú haly, ak sa to dá urobiť, tak nech sa  
robí. 
Ing. Mitrík: 
- zastáva názor, že ak investovať tak do mestského majetku, 
- vyjadril nespokojnosť so schválením investície do projektu Villa Nova na aprílovom rokovaní MsZ, 
- navrhol schváliť pozastavenie financovania bytového domu Villa Nova, nakoľko to nie je majetok 
mesta. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- upozornila, že položka audit a rating je znížená, nie zrušená, 
- súhlasila s podporou športu a výstavbou  tenisovej haly, 
- podporuje rozvoj mesta, aby niečo ostalo aj pre ďalšie generácie. 
Ing. Pastiran: 
- práce na sídl. Západ sú zrealizované, navrhuje zachovať rozpočet. 
Ing. Bečarik: 
- dal protinávrh,  aby tieto finančné prostriedky boli presunuté na opravy iných  komunikácií alebo 
chodníkov, o ktorých rozhodne MsV, aby sa peniaze nebrali síd. Západ I, 
Ing. Filinský: 
- vyjadril nespokojnosť so spoluprácou s oddelením výstavby, 
- Kolárska ulica uvedená v rozpise nie je zrealizovaná, peniaze nemôžu byť vyčerpané, 
- MsV si zmapoval sídlisko,  trval na svojom návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala pozmeňujúce návrhy. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Filinského - znížiť rozpočet na položke „Údržba a rekonštrukcia MK“ 
o 59 749,- EUR v MsV č. 5. 
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Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  1 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Mitríka - schváliť pozastavenie financovania bytového domu Villa Nova, 
nakoľko to nie je majetok mesta. 
Hlasovanie: 
za:  2     
proti:  4 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 0 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 550 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 550. 

 
 
 

K bodu 11 
 
Prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 8/2008 
Predložil: Ing. Jan číková, - vedúca kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- predniesol poslanecký návrh za koaličný klub – poskytnúť NsP, a. s., Spišská Nová Ves dotáciu 
na zakúpenie narkotizačného zariadenia pre ARO v čiastke 10 tis. EUR (potrebujú 50 tis. EUR, 
pre NsP je to prioritná investícia). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Čurného – schváliť finančnú dotáciu pre NsP, a. s., Spišská Nová Ves vo 
výške 10 tis. EUR na nákup narkotizačného prístroja pre ARO. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
Návrh prešiel. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 551 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 551. 
 
 
 

K bodu 13 
 
Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2009 
Predložila: Ing. Jan číková – vedúca kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- ocenil, že zasadnutia MsR a MsZ sú terminované. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 553 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 553. 

 
 

 
K bodu 14 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil:  Ing. Kellner – prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 14,  
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ 
(v prípade, ak k jednotlivým bodom nebudú pripomienky,  postupne bude uvedený celý materiál 
a na záver bude hlasovanie za celok. Ak bude mať niekto z poslancov návrh, aby niektorý návrh 
uznesenia bol vyňatý na samostatné hlasovanie, automaticky sa tak stane bez toho, aby sa o tom 
hlasovalo. Uznesenia sa nebudú čítať, sú predložené písomne. K žiadostiam, resp.  návrhom, 
ktoré neboli predmetom rokovania MsR, sa tiež bude hlasovať samostatne). 
Ing. Mitrík: 
- dal na uváženie návrh, aby žiadosti o nehnuteľnosti boli na rokovanie MsZ predkladané už aj 
s uvedením ceny, pretože pri terajšom spôsobe predkladania materiálov poslanci nemajú 
informáciu o cenách predávaných nehnuteľností. 
 
 



13

Ing. Kellner: 
- táto požiadavka je technicky realizovateľná, avšak najmenej o dva mesiace sa predĺži 
rozhodovanie o predaji nehnuteľností, pretože za čas od MsR do MsZ nie je možné zabezpečiť 
vypracovanie znaleckého posudku; znalecké posudky sú dielami akceptovanými aj súdmi ako 
dôveryhodné materiály, bolo by problematické ich spochybňovať, mohlo by sa stať, že napriek 
posudku by MsZ rozhodlo o inej cene nehnuteľnosti(í) a vtedy by sa stal posudok prebytočný; 
v súčasnosti náklady na posudok hradí záujemca a ak by MsZ schválilo inú cenu, záujemca by 
nemal dôvod nám preplatiť cenu znaleckého posudku, náklady by ostali mestu, čo pri kontrole 
NKÚ by bolo hodnotené ako neefektívne nakladanie s financiami mesta, na základe čoho 
odporúčame ponechať v platnosti pôvodný postup predkladania materiálov.   
Ing. Mitrík: 
- uviedol, že sa nestotožňuje s týmto názorom, resp. stanoviskom. 
 
 
BOD 14/1-6 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol  body  1 – 6  (uznesenia č. 554 – 559) a zároveň podal stručnú informáciu 
k jednotlivým bodom,  
- body 1 – 5  boli bez pripomienok, v bode 6 sa Ing. Mitrík informoval na cenu za 1 m2 . 
Ing. Kellner: 
- cena je cca 700,- Sk/m2 krát 2 (cena pozemku pre garáže sa v zmysle „Zásad....“ zdvojnásobuje). 
 
BOD 14/7 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 7 (uznesenie č. 560). 
Bez pripomienok. 
 
BOD 14/8 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 8 (uznesenie č. 561). 
Ing. Mitrík: 
- informoval sa na dôvod nesúhlasu oddelenia ÚPaSP k danému bodu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- je to územie, na ktorom sa nachádza mestské zariadenie Katarínka, mesto môže v budúcnosti 
riešiť jeho rozvoj na tomto pozemku. 
Ing. Mitrík: 
- požiadal o osobitné hlasovanie k danému bodu. 
 
BODY 14/9-14 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol  body  9 – 14  (uznesenia č. 562 – 567) a zároveň podal stručnú informáciu 
k jednotlivým bodom, 
- uvedené body boli bez pripomienok, 
- k bodom 11 - 14 (uznesenia č. 564 – 567) sa hlasovalo samostatne, nakoľko neboli prerokované 
v MsR. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrhy uznesení. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 561 k bodu 14/8. 
Hlasovanie: 
za:  11 
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
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Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 564 k bodu 14/11. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 565 k bodu 14/12. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 566 k bodu 14/13. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 567 k bodu 14/14. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o spoločné hlasovanie k bodom, ku ktorým neboli pripomienky – uznesenie 
 č. 554 – 560,  562 – 563.  
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 554 – 567. 
 
 
 

K bodu 15 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 
Ing. Mitrík: 
- odovzdal písomnú petíciu hlavnej kontrolórke vo veci zastavenia výstavby parkoviska na 
Škultétyho ulici, 
- upozornil na interpeláciu z februára 2009, kde požadoval zaradenie bodov do najbližšieho 
rokovania MsZ, 
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- vytkol nesplnené požiadavky:    
       - chýba informácia  o opatreniach na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy, 
       - informácia o riešení následkov kalamity v mestských lesoch za rok 2008, 
       - prehľad o realizovaných verejných súťažiach vyhlásených mestom SNV od začiatku   
         volebného obdobia (súťaž, zoznam uchádzačov, víťaz) – Ing. Gonda  odpovedal, ale uviedol  
         iba víťazov, 
      -  správa o činnosti TV Reduta za uplynulé obdobie, 
      - pýtal sa, či sedačky na Zimnom štadióne realizovala firma Ing. Bečarika, ak áno, tak došlo  
        ku konfliktu záujmov, poslanci MsZ by nemali získavať zákazky mesta, 
- Ing. Bečarik potvrdil túto informáciu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- informovala o podobnej petícii, ktorá bola doručená MsV, podporujúcej zriadenie parkoviska na 
Škultétyho ulici, v ktorej bolo podstatne viac podpisov. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- správa o činnosti TVR bola prerokovaná na zasadnutí MsR, ak je požiadavka, môže sa 
prerokovať aj na rokovaní MsZ, 
-  čo sa týka parkovísk, výstavba a záber zelene vždy spadá určitý nesúhlas občanov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súčasťou  už prerokovaného záverečného účtu sú správy o hospodárení jednotlivých mestských 
firiem, teda aj o mestských lesoch, 
- každá firma poskytne na požiadanie poslanca bližšie informácie, 
- čo sa týka zákazky Ing. Bečarika na Zimnom štadióne, je pravdou, že poslanec nesmie získať 
zákazku priamym zadaním, bolo realizované verejné obstarávanie, no napriek tomu preveríme 
problematiku. 
 

 
 

K bodu 16 
 

PhDr. Volný, PhD. primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Marián Kellner 
                   primátor mesta                        prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  545 – 567. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
PaedDr. Milan Varga 
 
 
MUDr. Ján Mokriš 
 
Zapísala:  
M. Husová                                                                            
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