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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 19.  februára 2009 na 19. riadnom zasadnutí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 

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

 
 PhDr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 19. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Mariána Bubeníka a Ing. 
Ondreja Majerníka a neskorší príchod Ing. Vladimíra Filinského a MUDr. Jána Pukluša.  

 
 PhDr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     42    
        z toho poslanci MsZ:          19   
                                       ostatní prítomní:             23 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          800 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     1045 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 navrhol Jozefa Paru 
a MUDr. Jána Mokriša, do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, Ing. Michala Demečka  
a  RNDr. Ladislava Ruttkaya. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný: 
- navrhol zmenu v programe zasadnutia MsZ,  
- stiahol z rokovania bod 11  - Návrh VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované 
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves (z dôvodu novelizácie 
zákona) a nahradil novým bodom 11 - Úprava uznesenia č. 477 zo dňa 9. 2. 2009 – 
Kofinancovanie projektu  „Rekonštrukcia  a modernizácia osvetlenia“ z OP KaHR, 
- doplnil  ďalšie 2 nové body: 
 15 -  Správa o činnosti Baníckeho spolku Spiš, 
 16 -  Poskytnutie fin. dotácie pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves  na dofinancovanie   
         športového areálu školy, 
 
- pýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program 
Hlasovanie: 
za:  17    
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.  Správa o výsledku kontrol 
 6.  Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2008   
 7.  Správa o činnosti MsP Spišská Nová Ves 
 8.  Návrh Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009 a vyhodnotenie projektových aktivít za rok  
      2008 
 9.  Informácia k novému zákonu o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z.     
      a povinnosti z neho vyplývajúcich pre samosprávu mesta 
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia   
      prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  
11. Úprava uznesenia č. 477 zo dňa 9. 2. 2009 – Kofinancovanie projektu  „Rekonštrukcia  
      a modernizácia osvetlenia“ z OP KaHR 
12. Doplnok Zásad prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves   
13. Aktualizácia Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
14. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
15. Správa o činnosti Baníckeho spolku Spiš 
16. Poskytnutie fin. dotácie pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves  na dofinancovanie   
      športového areálu školy 
17. Interpelácie, otázky poslancov 
18. Záver 
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K bodu 5 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková – hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- poukázal na nefunkčnosť  komisie kontroly v 2. polroku 2008, ktorá riadne nefungovala z dôvodu  
dlhodobej práceneschopnosti predsedníčky Ing. Kvašňákovej,  
- informoval sa na neuzavretú kontrolu oprávnenosti vynaložených prostriedkov pri realizácii 
športového ihriska s umelou trávou, ktorú realizoval Ing. Hamráček v roku 2008, 
- pýtal sa, či sa ÚHK vrátil k tejto kontrole, nakoľko tam boli zistené nedostatky a kontrola nebola 
ukončená. 
Ing. Zozuľáková: 
- vysvetlila, že nie je oprávnená vstupovať do neuzavretej kontroly, ktorú otvoril  Ing. Hamráček, 
- môže vykonať novú kontrolu na základe podnetu poslancov. 
Ing. Kvašňáková: 
- zdôvodnila svoju neúčasť na zasadnutiach komisie kontroly – bola  dlhodobo chorá, 
- začiatkom roka mení svoje profesionálne pôsobenie, bude pracovať v zahraničí, preto sa vzdáva 
funkcie predsedníčky komisie kontroly, 
- poďakovala za možnosť pôsobiť v tejto funkcii. 
PhDr. Semeš: 
- potvrdil to, čo povedala Ing. Kvašňáková, pred zasadnutím MsZ sa stretli a otvorili túto 
problematiku, 
- navrhol riešiť tento problém  po ukončení programu rokovania MsZ (pred záverom). 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 478 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 478. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2008 
Predložil: PhDr. Ján Volný – primátor mesta 
 
PhDr.  Volný: 
- uviedol bod 6 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
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PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 479 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 479. 

 
 
 

K bodu 7 
 
Správa o činnosti MsP Spišská Nová Ves 
Predložil: JUDr. Chroust – ná čelník MsP 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 7. 
JUDr. Chroust 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- privítal na zasadnutí MsZ okresného riaditeľa PZ SR pplk. Jaroslava Dulíka a otvoril diskusiu. 
PhDr. Semeš: 
- vyzdvihol prácu MsP, 
- v minulom roku bolo naše mesto vyhodnotené ako „bezpečné mesto“, máme takmer toľko kamier 
ako Košice,  
-  informoval  o výberovom konaní na miesto policajta, ktoré sa konalo 18. 2. 2009 a zúčastnilo sa 
ho 30 uchádzačov. Bol vybratý človek, ktorý má skúsenosti, je vyškolený, nebude nutné  
vynakladať finančné prostriedky na jeho vyškolenie (ušetríme tým 80 tis. Sk) a môže nastúpiť  do 
zamestnania už od 1. 3. 2009, 
- čo sa týka parkovísk a parkovania, rieši sa to, spolupracujú na rozšírení parkovacích miest, aby 
sa zamedzilo nekoordinovanému parkovaniu v meste. 
PhDr. Volný: 
- požiadal okresného riaditeľa PZ SR  pplk. Dulíka o stručné zhodnotenie ich činnosti. 
Pplk. Dulík: 
- poďakoval za pozvanie a podal stručnú informáciu o činnosti štátnej polície v okrese a v meste 
Spišská Nová Ves, 
- na obvodnom oddelení v SNV pracuje 52 policajtov,  
- majú mierny podstav, v okrese chýba 9 policajtov, 
- pri prijímaní do zamestnania policajti vykonávajú 4 druhy previerok a pol roka absolvujú policajnú 
školu v Košiciach, 
- v súčasnosti je v škole 12 policajtov, 
- v okrese SNV a Gelnica bolo spolu spáchaných 1888 trestných činov, z toho 1180 objasnených,  
čo predstavuje 62,5 % objasnenosť, 
- vývoj kriminality je priaznivý, 
- problémy sú s drobnou trestnou činnosťou, ktorá má stúpajúci trend, 
- zaznamenali mierny pokles závažnej trestnej činnosti - pokles krádeží vlámaním,  krádeží 
motorových vozidiel, lúpežných prepadnutí  a násilnej trestnej činnosti, 
- stúpli krádeže na osobách, drobné výtržnosti v meste, aktivity okolo reštauračných zariadení 
a uličná kriminalita, 
- v roku 2008 bolo na OO PZ prijatých 2696 udalostí, čo predstavuje 7,3 udalostí na 1 deň, 
- v minulom roku obnovili vozový park – v okrese je 6 obvodných oddelení, každé oddelenie 



5 

dostalo 2 nové autá,  
- všetci policajti majú nové vysielačky, 
- poďakoval za činnosť a spoluprácu mestskej polícii. 
JUDr. Chroust: 
- reagoval na vystúpenie okresného riaditeľa v súvislosti s prijímaním do zamestnania, 
- na MsP sa prijíma obdobne, ako na štátnu políciu, robia sa psychotesty, previerky vedomostí, 
telesnej zdatnosti a previerky zo slovenského jazyka, 
- v minulom roku z 12 uchádzačov vyhoveli dvaja, z toho jeden bol prijatý, 
- čo sa týka alkoholizmu a iných toxikománií, v minulom roku bolo kamerovým systémom zistených 
105  a hliadkovou činnosťou 38 zistení, 
 - v tejto súvislosti  poukázal na dobrú spoluprácu s Colným  úradom v Spišskej Novej Vsi, 
- poďakoval okresnému riaditeľovi za dobrú spoluprácu. 
PhDr. Volný:  
- poďakoval okresnému riaditeľovi PZ SR pplk. Dulíkovi a náčelníkovi MsP JUDr. Chroustovi za ich 
spoluprácu, činnosť a bezpečnosť  mesta. 
Ing. Bečarik: 
- vyzdvihol prácu náčelníka MsP a poďakoval za doterajšiu činnosť, 
- navrhol väčšiu spoluprácu MsP s televíziou Reduta. 
Ing. Čurný: 
- v súčasnej dobe dochádza k obnove fasád na bytových domoch, ktoré sprajeri znehodnocujú 
nápismi a kresbami, 
- navrhol činnosť MsP zamerať na prevenciu a represiu aj týmto smerom. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na 2 rozbité telefónne búdky pri OTP banke na Letnej ulici, kde sa nachádza kamera, 
- pýtal sa, či  kamera v tomto prípade pomohla nájsť vinníka. 
JUDr. Chroust: 
- áno, páchatelia sú zaistení, 
- požiadal poslancov a riaditeľov ZŠ, aby sa zapájali do preventívnej činnosti, 
- čo sa týka spolupráce s Televíziou Reduta – beží, je na dobrej úrovni. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 480 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 480. 
 

 
K bodu 8 

 
Návrh Ak čného plánu rozvoja mesta na rok 2009 a vyhodnotenie  projektových aktivít za rok 
2008 
Predložila: Ing. Zuzana Záborská – Útvar rozvoja me sta 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 8. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
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RNDr. Ruttkay: 
- konštatoval, že je to rozsiahly materiál, spracovaný prehľadne, 
- poukázal na bod 1 – občianska vybavenosť a atraktivita územia, kde v kapitole  8 sa píše 
o revitalizácii detských ihrísk, 
-  pýtal sa, aký je rozpočet projektu a aké je kofinancovanie mesta. 
Ing. Záborská: 
- v Akčnom pláne 2009 je plánovaný výstup na rok 2009, to znamená, že tento projekt bude 
v tomto roku schválený a je pred realizáciou, 
- projekt nespadá pod režim kofinancovania, ako štrukturálne fondy, 
- je to „mäkký projekt“, ktorý je naviazaný na iný financujúci zdroj. 
PhDr. Volný: 
- projekt realizuje centrála ĽS HZDS plošne v rámci Slovenska, preto bol vybraný centrálny 
dodávateľ, 
- bola to ponuka, dostali sme to ako dar, 
- ak budú k tomu nové informácie, bude o tom informovať, 
- z Úradu vlády SR sme dostali na tento rok účelovú dotáciu 3 mil. Sk na revitalizáciu detských 
ihrísk v meste, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 481 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 481. 

 
 
 

K bodu 9 
 
Informácia k novému zákonu o podpore regionálneho r ozvoja č. 539/2008 Z. z.  a povinnosti  
z neho vyplývajúce pre samosprávu mesta 
Predložila: Ing. Záborská – útvar rozvoja mesta 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Záborská: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- uviedla, že tento materiál bol prerokovaný a schválený  v komisii regionálneho rozvoja. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, v akej polohe je projekt HorSKIpark.  
Mgr. Dluhoš: 
- k dnešnému dňu majú všetky stavebné povolenia, 
- 13. 2. 2009 podali žiadosť na čerpanie eurofondov. 
Ing. Bečarik: 
- pýtal sa, čo v prípade neúspechu  projektu, či majú náhradné riešenie. 
Mgr. Dluhoš: 
- áno, sú pripravení aj na „redukciu“ s tým, že bude zachovaná najdlhšia zjazdovka, 
- budú tam 2 dlhé vleky – 1200 m a 1100 m, zasnežovanie, terénne úpravy a nevyhnutná 
infraštruktúra.  
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Ing. Čurný: 
- každé financovanie projektu z eurofondov potrebuje kofinancovanie, 
- pýtal sa, či spĺňajú aj túto podmienku, či vedia deklarovať úverové zdroje. 
Mgr. Dluhoš: 
- rokujú s bankami, 
- úver alebo schvaľovací proces nemôže začať skôr, ako budú pridelené finančné prostriedky 
z eurofondov, 
- Slovenská záručná banka bude poskytovať jednoduchšie záruky až do výšky 55 %, 
- pre investorov vláda  pripravila balíčky na podporu rozvoja Slovenska. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 482 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 482.  
 

 
K bodu 10 

 
Návrh dodatku č. 1 k VNZ č. 2/2003 o poplatkoch za zne čisťovanie ovzdušia 
prevádzkovate ľmi malých zdrojov zne čisťovania ovzdušia 
Predložil: Ing. arch. Štub ňa – ved. oddelenia ÚPaSP 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 10. 
Ing. arch. Štubňa: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 483 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 483. 

 
 
 
 
 
 
 



8 

 
K bodu 11 

 
Úprava uznesenia č. 477 zo dňa 9. 2. 2009 – Kofinancovanie projektu  „Rekonštruk cia      
a modernizácia osvetlenia“ z OP KaHR 
Predložil: Ing. Kellner – poverený prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 11. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 484 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 484. 
 
PhDr. Volný: 
- navrhol prestávku 907 - 925 h. 
 
 

K bodu 12 
 
Doplnok Zásad prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Kellner – poverený prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 12. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 485 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 485. 
 
 



9 

K bodu 13 
 
Aktualizácia Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Predložil: Ing. Kellner – poverený prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 13. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 486 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 486. 

 
 

 
K bodu 14 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil:  Ing. Kellner – poverený prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol  bod 14,  
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ 
(v prípade nepredloženia pripomienok k jednotlivým bodom, 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). Ing. Kellner: 
- postupne uviedol  body  1 – 12  a zároveň podal stručnú informáciu k jednotlivým bodom,  
- v bode 8 navrhol doplniť do uznesenia vecné bremeno podľa požiadavky Ministerstva 
hospodárstva SR,  
- k uvedeným bodom  neboli pripomienky. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrhy uznesení. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrhy uznesení č. 487 – 498  k bodu 14, pričom uzn. č. 488 prečítala v rozsahu, ktorý 
ukladá úlohu MsÚ SNV zrealizovať predaj pozemku verejnou súťažou a uzn. č. 496 doplnila o bod  
1. b podľa návrhu predkladateľa materiálu. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 487 – 498. 
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K bodu 15 

 
Správa o činnosti Baníckeho spolku Spiš 
Predložila: Ing. Jan číková – ved. kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 15 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí MsZ členov Baníckeho spolku Spiš, ktorí sú v Banskej 
Štiavnici na rokovaní, 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Semeš: 
- informoval o dôvodoch vzniku Baníckeho spolku Spiš, ktorý vznikol za účelom zachovania tradícií 
baníctva na Spiši, 
- okrem inej činnosti ich snahou je obnoviť banícku štôlňu pod bývalou  baníckou školou, aby sa 
stala turistickou atrakciou pre návštevníkov Spišskej Novej Vsi, 
- majú záujem pomôcť pri riešení situácie v bani Pod Tepličkou. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 499 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 499. 

 
 

K bodu 16 
 
Poskytnutie fin. dotácie pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves,  na dofinancovanie   
športového areálu školy 
Predložil: PhDr. Volný – primátor mesta 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 16 a predniesol žiadosť Gymnázia, Školská 7, SNV, 
- udelil slovo Mgr. Kačengovi, riaditeľovi Gymnázia. 
Mgr. Kačenga: 
- škola už viac rokov sa uchádzala na VÚC o finančné prostriedky, ale bezúspešne, 
- získali už 130 tis. €, ale je to nepostačujúce,  
- chýba im 25 tis. €, preto požiadali MsZ o dotáciu na rekonštrukciu športového areálu školy, 
- škola robí mestu dobrú reklamu, 
- v školskom roku 2009/2010 plánujú otvoriť jednu triedu so športovým zameraním, 
- športový areál  bude slúžiť aj občanom mesta, 
- poďakoval sa  za možnosť vystúpiť  a vyjadril presvedčenie, že poslanci žiadosť podporia. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Para: 
- požiadal poslancov, aby hlasovali „za“ schválenie financií pre gymnázium, 
- športový areál bude slúžiť na podporu športu v meste. 
RNDr. Ruttkay  
- poukázal na to, že gymnázium je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 
- pýtal sa, aký je postoj zriaďovateľa na kofinancovanie projektu. 
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Mgr. Kačenga: 
- na VÚC s touto žiadosťou  neuspeli. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa, či vedenie mesta bude ústretové aj k ostatným stredným školám, ak budú žiadať 
o dotáciu. 
PhDr. Volný: 
- toto rozhodnutie nie je na vedení mesta, ale na poslancoch, 
- športový areál bude slúžiť aj pre verejnosť. 
Ing. Mitrík: 
- verí, že poslanci podporia túto žiadosť, 
- uvítal, že peniaze sa investujú do škôl, 
- je smutné, ak VÚC nevie poskytnúť škole finančné prostriedky. 
PhDr. Semeš: 
- vyjadril spokojnosť s tým, že škola získala peniaze na rekonštrukciu športového areálu, 
- verí, že poslanci podporia túto žiadosť, 
- navrhol, aby sa škole poskytla čiastka 20 tis. €. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- pýtala sa, či to vieme zahrnúť do rozpočtu mesta. 
PhDr. Volný: 
- samozrejme, bude to zahrnuté v najbližšej zmene rozpočtu. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- je rád, že riaditeľ realizuje túto rekonštrukciu, 
- čo sa týka pridelenia  finančných prostriedkov z VÚC pre školu -  sú vážnejšie problémy, ktoré je 
potrebné riešiť, napr. nemocnice, cesty. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 500 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 500. 
 

 
K bodu 17 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na niektoré aktuálne témy, ktorými je potrebné sa zaoberať na rokovaní MsZ: 
- svetová hospodárska kríza - upozornil na potrebu upriamiť pozornosť na financie mesta, 
- navrhol zaoberať sa úspornými opatreniami; 
- problematika mestských lesov - upozornil na nedostatok informácií o tom, čo sa deje v mestských 
lesoch; 
- problematika verejných obstarávaní - hovorí sa, že spriaznené firmy dostávajú zákazky mesta; 
- činnosť TV Reduta - pýtal sa, ako funguje programová rada, koľkokrát zasadala, aká je koncepcia 
TV Reduta; 
- investície vo volebných obvodoch - vyjadril nespokojnosť so stavom vo svojom volebnom 
obvode, vytkol nezáujem mesta o tento obvod, 
- požiadal o spracovanie materiálu, koľko investícií šlo do jednotlivých volebných obvodov, 
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- odovzdal primátorovi písomnú interpeláciu – žiadosť o zaradenie bodov do programu najbližšieho 
zasadnutia MsZ: 
1. Opatrenia mesta na zmiernenie dopadov finančnej krízy na obyvateľov mesta. 
2. Informácia o riešení následkov kalamity v mestských lesoch za rok 2008. 
3. Prehľad o realizovaných verejných súťažiach vyhlásených mestom SNV od začiatku volebného  
    obdobia (súťaž, zoznam uchádzačov, víťaz). 
4. Prehľad o vynaložených prostriedkoch na bežnú údržbu a investície podľa volebných obvodov  
    za roky 2007 a 2008. 
5. Správa o činnosti TV Reduta za uplynulé obdobie. 
 
- zdôvodnil svoj skorší odchod zo zasadnutia  ostatného MsZ,  
- mal pocit, že vedenie mesta urobilo chybu - nemal možnosť vyjadriť svoj návrh. 
- myslí si, že sa hlasovalo o niečom, k čomu nebol materiál. 
PhDr. Volný: 
- reagoval na pripomienky Ing. Mitríka, 
- ostatné zasadnutie MsZ bolo dlhé, priestor na diskusiu a návrhy bol daný v rámci prezentácie 
zámeru a návrhu investora na cenu pozemku, 
- každý vedel, o čom sa hlasuje, nebol za tým žiaden iný úmysel,  
- čo sa týka svetovej hospodárskej krízy - robí sa podľa možností,  napr. výstavba priemyselnej 
zóny Podskala, záchrana firmy Mäso Spiš, kde sa snažíme vytvoriť nové pracovné miesta, 
- zajtra je zvolané rokovanie poradenskej komisie mesta za účasti poslankyne NR Mgr. Grečkovej, 
kde sa budú hľadať ďalšie možností rozvoja mesta, 
- k verejným súťažiam – na každú zákazku je vypísaná verejná súťaž, v dnešnej dobe je firiem 
dosť, je z čoho vyberať, 
- k TV Reduta – dostáva veľa kritických otázok, nemá problém odpovedať na žiadnu otázku,  
- myslí si, že opozícia má tiež dosť veľký priestor nielen v TVR, ale aj iných médiách (na rozdiel od 
mesta), 
- reagoval ku kritike námestia  a mestských obvodov - za dva roky sa nedá vyriešiť 16-ročné 
dedičstvo z minulosti. 
PhDr. Semeš: 
- je na čele Rady TV Reduta, ktorej členom je aj RNDr. Ruttkay, 
- na budúce zasadnutie MsZ bude preložená správa o činnosti TV Reduta,  
- doposiaľ neboli vznesené žiadne námietky,  
- navrhol zrealizovať anketu medzi občanmi, ako sú spokojní s vysielaním TV Reduta. 
RNDr. Ruttkay  
- uviedol, že Rada TV Reduta naposledy zasadala v októbri 2008, kde p. Blahut poukázal na 
problém s okrúhlym stolom, malo to byť vyriešené do konca roka 2008, no nestalo sa tak, 
- navrhol riešiť stav po rezignácii predsedníčky komisie kontroly  Ing. Kvašňákovej, nakoľko 
komisia už dlhšiu dobu nezasadala. 
PhDr. Volný: 
- uviedol, že tento bod nebol schválený v programe rokovania MsZ, porušil by sa tým rokovací 
poriadok, 
- upozornil, že Ing. Kvašňáková sa vzdala funkcie predsedníčky komisie kontroly, nie členstva 
v komisii, 
-  odporučil sa zaoberať touto problematikou na najbližšom zasadnutí MsZ, po rokovaní aj 
s opozičným klubom, ktorý má právo na predsednícke miesto. 
PhDr. Semeš: 
- bolo chybou TV Reduta, že okrúhle stoly nechala na jedného redaktora  a nemala náhradníka po 
odchode p. Baláža z TVR, 
- je potrebné do budúcna vždy riešiť zastupiteľnosť, 
- žiaden iný zámer za tým nie je, 
- čo sa týka komisie kontroly, Ing. Kvašňáková sa vzdala funkcie predsedníčky, nie členstva 
v komisii, 
-  navrhol, aby sa  tým MsZ dnes nezaoberalo, bude sa rokovať s opozičným klubom, 
- v tejto komisii sú všetci členovia poslancami MsZ. 
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K bodu 18 
 

PhDr. Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval 
všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný      Ing.  Marán Kell ner 
             primátor mesta           poverený pred nosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  478 – 500.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš 
 
 
 
Jozef  Para 
 
 
 
 
Zapísala:  
M. Husová                                                                            
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