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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 19. novembra  2009 na 24. 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 24. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov 
MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Vladimíra 
Filinského, Ing. Jany Kvašňákovej a Ing. Kvetoslavy Kucharovičovej. 
 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     44    
       z toho poslanci MsZ:          18   
                            ostatní prítomní:             26 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.00 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 PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol RNDr. 
Ladislava Ruttkaya a Jozefa Paru, do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, Adnana Akrama 
a MUDr. Jána Mokriša. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol doplniť do programu bod č. 16 – Spolufinancovanie projektu „IS – vodovod, kanalizácía 
v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi“ z OP ŽP Prioritná os 1: Integrovaná ochrana 
a racionálne využívanie vôd, 
- 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: 1 
 
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.  Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
 7.  Stav pripravenosti a návrh postupu otvorenia turistického chodníka Kyseľ 
 8.  Informácia o stratégii a vízii Domu smútku na novom cintoríne 
 9.  Informatívna  správa o príprave stavby „Most Matúškova ul. s dopravným prepojením  
      Spišská Nová Ves“ 
10. Informácia o príprave rekonštrukčných prác na pamiatkovo chránených objektoch: 
      Immaculata, Radničné námestie Spišská Nová Ves a Obnova vstupného priečelia starého  
      cintorína v Spišskej Novej Vsi 
11. Správa o činnosti TV Reduty 
12. Žiadosť NsP o možnosť použitia zvyšných prostriedkov dotácie na nákup narkotizačného  
      prístroja  
13. Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
14. Zásady predaja a prenájmu majetku mesta 
15. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
16. Spolufinancovanie projektu „IS – vodovod, kanalizácía v lokalite Červený jarok v Spišskej    
      Novej Vsi“ z OP ŽP Prioritná os 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 
17. Interpelácie, otázky poslancov 
18. Informácia o rekonštrukčných prácach na zimnom štadióne a prehliadka rekonštruovaných  
      športovísk 
19. Záver 
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K bodu 5 

 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- na  požiadanie predsedu komisie kontroly stiahla z rokovania bod C.1.1.1 – kontrola detského 
ihriska na sídl. Západ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- informoval sa na kontrolu vo firme Eurobus, bod C.2.2. – ekonomický oprávnené náklady, pýtal 
sa, ako bola vykonaná kontrola nákladov. 
Ing. Zozuľáková: 
- v prílohe 7 zmluvy s firmou Eurobus sa uvádza, že ekonomický oprávnené náklady sa budú 
počítať na 1 km, 
- vychádzala z účtovníctva – nákup pohonných látok delila km a násobila km na Spišskú Novú Ves 
a tiež kontrolovala príjemky – nákup pohonných látok pre SNV. 
Ing. Čurný: 
- informoval sa, ako bola vykonaná kontrola spotreby pohonných látok, či boli kontrolované 
technické preukazy alebo či boli k dispozícii nejaké zvláštne podklady a ako dospela k uvedenej 
sume. 
Ing. Zozuľáková: 
- spotreba pohonných látok bola presne určená podľa technického preukazu, bola to stredná 
norma, teraz má firma schválenú smernicu, v ktorej je stanovená zimná a letná spotreba. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 605 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 605. 
 
 
 

K bodu 6 
 

Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
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Ing. Mitrík: 
- pochválil tento materiál a podotkol, že mohol byť predložený na rokovaní MsZ, keď sa schvaľoval 
úver, aby bola možnosť sa rozhodnúť, 
- pýtal sa, či je porovnaný aj rok 2009, keďže predbežné čísla už poznáme. 
Ing. Zozuľáková: 
- 19. 10. 2009 dostala podklady na spracovanie tohto materiálu, 
- porovnaním vo vzťahu k roku 2009 sa nezaoberala, keďže rok 2009 nie je uzavretý.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 606 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 606. 
 

 
 

K bodu 7 
 
Stav pripravenosti a návrh postupu otvorenia turist ického chodníka Kyse ľ 
Predložila: Ing. Zuzana Záborská, ÚRM 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Záborská: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval Ing. Záborskej  za spracovanie materiálu. Požiadal poslancov a vedenie mesta 
o podporu, aby ak dôjde k navýšeniu sumy, hľadali ďalšie zdroje na dokončenie akcie. Poukázal 
na ďalší bod volebného programu – vybudovanie cyklotrasy a požiadal, aby na úrovni kolégia 
primátora bola daná úloha pre ÚRM vypracovať podobný  zámer  na vybudovanie cyklotrasy 
Spišská Nová Ves – Hrabušice. 
MUDr. Pukluš: 
- vyjadril spokojnosť, že sa „pohli ľady“ v tejto oblasti. Poukázal na to, že suma 5000 € je 
symbolická a môže napr. pomôcť odštartovať medzinárodnú zbierku na obnovu Kyseľa.  Navrhol, 
aby sa uvažovalo s vyššou sumou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je to len štartovacia suma, náklady budú určite vyššie, 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 607 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 607. 
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K bodu 8 
 
Informácia o príprave rozšírenia nového cintorína s  domom smútku v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. arch. Štub ňa, vedúci OÚPaSP 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8. 
Ing. arch. Štubňa: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Pukluš: 
- požiadal, aby na vytvorenie diela bola vypísaná architektonická súťaž a aby vedenie mesta 
dôsledne pristupovalo k architektonickému stvárneniu diela. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia ako celok. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 608 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 608. 
 
 
 

K bodu 9 
 
Informatívna  správa o príprave stavby „Most Matúšk ova ul. s dopravným prepojením  
Spišská Nová Ves“ 
Predložil:  Ing. Jozef Gonda, ved. odboru výstavby 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
 Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia ako celok. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 609 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 609. 
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PhDr. Volný, PhD: 
- vyhlásil prestávku 9.00 – 10.00 h na realizáciu inštruktáže poslancov súvisiacej s prechodom  
na digitálne MsZ. 
 
 

K bodu 10 
 
Informácia o príprave rekonštruk čných prác na pamiatkovo chránených objektoch: 
Immaculata, Radni čné námestie Spišská Nová Ves a Obnova vstupného pri ečelia starého  
cintorína v Spišskej Novej Vsi 
Predložil:  Ing. Jozef Gonda, ved. odboru výstavby 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil informáciu, že na základe iniciatívy MUDr. Mokriša z rokovania MsR sa uvažuje 
s vyhlásením zbierky, ktorá by spolufinancovala prvý projekt – rekonštrukciu Immaculaty, 
- pokiaľ ide o sochy na priečelí cintorína, speje sa k tomu, aby bol splátkový kalendár rozložený na  
4 roky, 
- vedenie mesta je rozhodnuté prispieť na túto zbierku a tiež sú už oslovení viacerí sponzori, 
- otvoril diskusiu. 
 Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia.  
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 610 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 610. 
 

 
 

K bodu 11 
 
Správa o činnosti TV Reduty 
Predložil:  Marcel Blahut, vedúci TV Reduta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11. 
Blahut: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
 Ing. Mitrík: 
- poďakoval vedeniu TV Reduta za predloženú správu o činnosti. Pýtal sa, či tento materiál bol 
prerokovaný v programovej rade. 
Blahut: 
- programová rada bola s materiálom oboznámená a bol tiež  prerokovaný aj v MsR 5. 11. 2009. 
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PhDr. Semeš, PhD.: 
- doplnil informáciu, že predložený materiál bol prerokovaný v programovej rade. Je to doplnený 
materiál, ktorý už raz bol prerokovaný a schválený v MsR, ale nedostal sa na rokovanie MsZ.  
5. 11. 2009  bol predložený opakovane v MsR  a predtým v televíznej rade. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa, či vysielanie TV Reduta bude závislé od spoločnosti, ktorá prideľuje frekvenciu na 
digitálne vysielanie. 
Blahut: 
- digitálnu frekvenciu prideľuje Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, 
- ak budú stanovené podmienky získania digitálnej frekvencie, budeme musieť dať skoordinovať 
frekvenciu, ktorá bude voľná a nebude rušená vedľajšími multiplexmi, ktoré budú vysielané, 
- je už stanovená frekvencia, na ktorej bude vysielať Slovensko, ako aj Európa. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa, čo znamená multiplex. 
Blahut: 
- Slovensko je rozdelené do  troch alkmentov – území, ktoré budú pokrývané digitálnym signálom 
a v každom alkmente sú multiplexy, 
- 1 multiplex je 6 programov. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa, akým spôsobom sa vyhodnocuje sledovanosť televízie. 
Blahut:   
- vyhodnotenie sledovanosti je finančne veľmi náročná záležitosť, cca 3 – 4 mil. Sk, 
- robila to spoločnosť TV NET, ktorá si získala inú renomovanú spoločnosť, ktorá jej robila 
sledovanosť a na základe výsledkov sa distribuovala podľa štruktúry obyvateľstva,  vzdelanosti, 
územia, 
- regionálna televízia vysiela opakovane, preto čísla kumulujú. 
Mgr. Prochotská: 
- poďakovala za prácu a pozitívne informácie z regiónu, 
- požiadala o aktuálnosť informácií – poukázala na výsledky volieb do VÚC, 
- upozornila na chyby v menách  pri reportážach, navrhla overiť si správnosť údajov. 
Blahut:: 
- výsledky volieb do VÚC boli hneď ráno na videotexte,  
- čo sa týka chýb, niekedy sa stáva, že  informácie od respondentov sú nekorektné. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia ako celok. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 611 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 611. 
 
 
 

K bodu 12 
 

Žiados ť NsP o možnos ť použitia zvyšných prostriedkov dotácie na nákup na rkotiza čného 
prístroja 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
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 Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 612 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 612. 
 
 

K bodu 13 
 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Predložil: Ing. Marián Kellner, vedúci odboru organ izačného a správy majetku 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu a požiadal doplniť zmeny (str. 6 – doplniť 
v zátvorke...a inžinierskych sietí....a  doplniť odst. 2, str. 12 a 13 – zlúčiť články 13 – 17 do jedného 
bodu, ostatné prečíslovať). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 613 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 613. 

 
 
 

K bodu 14 
 

Zásady predaja a nájmu nehnute ľného majetku mesta 
Predložil: Ing. Marián Kellner, vedúci odboru organ izačného a správy majetku 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 614 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 614 
 
 

 
K bodu 15 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil:  Ing. Kellner, vedúci odboru organiza čného a správy majetku 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 15, 
- 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. Kellner: 
- postupne uviedol body 1 – 11 a podal stručnú informáciu k jednotlivým bodom: 
 
BOD 15/1 a 2 (uznesenia č. 615 – 616) 
- k bodu 15/1 Ing. Kellner informoval o pozmenenom návrhu uznesenia oproti odporúčaniu MsR 
a uviedol stručné zdôvodnenie. 
- bez pripomienok. 
 
BOD 15/3 
- kvôli novým skutočnostiam týkajúcich sa žiadateľa Ing. Kellner navrhol bod 3 stiahnuť z rokovania 
MsZ. 
 
BOD 15/4 – 6 (uznesenia č. 617 - 619). 
- bez pripomienok. 
 
BOD 15/7 (uznesenie č. 620) 
- bez pripomienok. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol bod schváliť samostatne. 
 
BOD 15/8 a 9 (uznesenie č. 621 – 622) 
- bez pripomienok. 
- bod 9 nebol prerokovaný v MsR, bol vyčlenený na samostatné hlasovanie. 
 
BOD 15/10 (uznesenie č. 623) 
- nebol prerokovaný v MsR, bol vyčlenený na samostatné hlasovanie. 
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Ing. Mitrík: 
- vyjadril názor, že aj napriek časovej tiesni žiadateľa by sme nemali žiadosť tak narýchlo 
schvaľovať, 
- pýtal sa, či bolo rokované s investorom, nakoľko  v budúcnosti tam pôjde komunikácia, chodníky, 
infraštruktúra a môže vzniknúť problém, čo so správou inžinierskych sietí. 
Ing. Kellner: 
- zámer bol prerokovaný a schválený v MsZ, ale s investorom o podmienke prevodu vlastníctva 
sietí na mesto rokované nebolo, 
- pokiaľ ide o inž. siete, je to žiadosť pre územné konanie o súhlas s umiestnením časti 
komunikácie na pozemky mesta a problematika vlastníctva následne prejde na mesto. 
Ing. Mitrík: 
- navrhol zaviazať investora zmluvou o budúcej zmluve, že po realizácii stavieb a inž. sietí to 
prevedie na mesto. 
Ing. Kellner: 
- takéto právo nie sme oprávnení vynucovať, 
- na mesto by ich boli povinní previesť len vtedy, ak sa rozhodnú tieto nehnuteľností predať. 
Ing. Mitrík: 
- v tom prípade sa môže urobiť zmluva o budúcej zmluve, že to predajú mestu za symbolickú cenu 
3 centy, 
- navrhol neschvaľovať uznesenie, keďže neprebehlo rokovanie so žiadateľom. 
Ing. Kellner: 
- nemôžeme podmieňovať niečo niečím, 
- poukázal na podobný prípad v Novoveskej Hute súvisiacim s p. Vašákom, kde sme museli 
zmeniť časť uznesenia, 
- v tomto prípade ide o to,  či na pozemku mesta môže byť cesta alebo nie, ostatné je vecou 
stavebného povolenia.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil rokovanie s investorom. 
 
BOD 15/10 (uznesenie č. 624). 
- bez pripomienok. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o spoločné hlasovanie k bodom, ku ktorým neboli pripomienky – uznesenia 
 č. 615, 616, 617, 618, 619, 621, 624.  
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 620 k bodu 15/7. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 622 k bodu 15/9. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 623 k bodu 15/10. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 624 k bodu 15/11. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 615 – 624. 
 
 
 

K bodu 16 
 

Spolufinancovanie projektu „IS – vodovod, kanalizác ía v lokalite Červený jarok v Spišskej 
Novej Vsi“ z OP ŽP Prioritná os 1: Integrovaná ochr ana a racionálne využívanie vôd 
Predložila: Ing. Zuzana Záborská, vedúca ÚRM 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na to, že ide o klasický developerský projekt, na ktorom sa bude podieľať mesto 
5 %-ným spolufinancovaním, 
- navrhol zaviazať developera, aby mestu vopred poskytol túto finančnú čiastku, ktorú potom 
mesto vloží ako povinný vklad a bude sa uchádzať o projekt. 
Ing. Záborská: 
- upozornila, že oprávneným žiadateľom projektu musí byť mesto a že na túto aktivitu existuje 
zmluva o združení finančných prostriedkov. 
Ing. Mitrík: 
- podotkol, že zmluvy mali byť dohodnuté už pred schvaľovaním v MsZ. 
Ing. Gonda:  
- je to niečo nové aj pre mesto, 
- ide o ďalší doplnkový zdroj, kde je potrebné pripraviť územie pre ďalšiu spoluprácu, 
- zmluva o združení finančných prostriedkov je podpísaná, je potrebné ju upraviť dodatkom, 
- ide o model, ktorý sa testuje, ak to vyjde, bude sa používať aj pri výstavbe technickej vybavenosti 
v iných lokalitách. 
Ing. Mitrík: 
- navrhol doplniť uznesenie - zaviazať developera vrátiť finančné prostriedky mestu ešte pred 
podpisom zmluvy. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s akceptovaním tejto požiadavky. 
Ing. Bečarik: 
- poukázal na potrebu vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia a na potrebu 
prípravy územia na bytovú výstavbu, 
- vyjadril podporu developerom, nakoľko mesto na takéto aktivity kapacity nemá, 
- nevidí dôvod útočiť na niekoho a brzdiť niečo,  čo ešte nie je ani odskúšané, môže sa stať, že ak 
to neschválime, developer odstúpi, 
- navrhol, aby (ak bude zriadený podúčet na meste), developer bol zaviazaný tým, že úroky 
z týchto peňazí zaplatí do rozpočtu mesta, 
- požiadal poslancov o podporu tohto projektu. 
Ing. Petko: 
- súhlasil s návrhom Ing. Mitríka, prisľúbil rokovanie s developerom ohľadom vrátenia 5 %-ného 
príspevku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 625 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 625. 
 
 
 

K bodu 17  
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
RNDr. Ruttkay: 
-  pýtal sa na stav rekonštrukcie ZŠ Nad Medzou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- minulý týždeň, 11. 11. 2009, sa konala porada riaditeľov ZŠ, na ktorej riaditelia dostali informácie 
týkajúce sa rekonštrukcií ZŠ, 
- predstava, že rekonštrukcie prebehnú cez prázdniny je naivná, nedá sa to takto naplánovať. 
Ing. Záborská: 
- príprava všetkých požadovaných podkladov k uzavretiu zmlúv o poskytnutí NFP je ukončená, 
MVaRR SR pripravuje návrh zmluvy,  
- na základe informácií projektových manažerov  MVaRR SR by mali byť zmluvy zaslané do  
3 – 4 týždňov. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa, v akom štádiu je realizácia projektu HorSKIpark v Novoveskej Hute. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je to pripravené po každej stránke okrem finančnej, nakoľko ekonomická situácia sa zhoršila,  
- niektoré rokovania stále prebiehajú, 
- toho roku sa lyžovať asi nebude. 
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K bodu 18 
 

Informácia o rekonštruk čných prácach na zimnom štadióne –  prehliadka rekonštruovaných 
športovísk 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18. 
Ing. Gonda 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že po obede sa uskutoční obhliadka zimného štadióna a iných športovísk, podľa 
záujmu poslancov, 
- otvoril diskusiu. 
Para: 
- informoval sa na problém zatekajúcej strechy na zimnom štadióne. 
Ing. Gonda: 
- informoval o postupe prác na streche zimného štadióna, 
- v rámci prostriedkov od štátu bola uskutočnená oprava strešného plášťa, pričom sa opravovali  
len poškodené časti, 
- opravou  strechy sa zaoberajú od roku 1993, ale ani raz nebola vykonaná rekonštrukcia 
v dokonalom prevedení, nakoľko sa vždy zvolila úsporná varianta, 
- prvá rekonštrukcia zimného štadióna bola v r. 1991, druhá v roku 1997 a ďalšia oprava až 
v závere minulého roka,  
-  v súčasnosti je oceľová konštrukcia skorodovaná, nakoľko cez drevené kazety a hydroizoláciu 
prší a preteká, tvorí sa kondenz, situácia zatiaľ nie je havarijná. 
RNDr. Ruttkay: 
- vytkol, že mesto investuje veľké, neúnosné zdroje do športu. Pýtal sa, či použité peniaze boli  
najefektívnejšie využité. Poukázal na to, že pred 2. rokmi žiadal mestské zastupiteľstvo, aby sa 
začalo s výstavbou cyklistických chodníkov, čo bolo zamietnuté. Uviedol, že keby sa finančné 
prostriedky na zimný štadión využili rozumnejšie a účelnejšie, mohol byť urobený aj zimný štadión 
a tiež mohlo byť vybudovaných niekoľko km cyklistických chodníkov.  Reagoval na  vystúpenie  
Ing. Bečarika a vytkol, že až teraz sa hovorí o cyklistických chodníkoch, keď sa už preinvestovali 
veľké peniaze do zimného štadióna, trávnika s umelou plochou  a iných aktivít. Vyjadril nesúhlas 
s týmto postupom aj za poslancov pravicového klubu. 
Ing. Bubeník: 
- zimný štadión má hodnotu 500 mil. Sk, je našou povinnosťou starať sa o tento štadión 
a nedopustiť, aby sa zdevastoval. Podobné starostí majú aj iné mestá, napr. Banská Bystrica, 
Poprad. Porovnal investície vložené do zimného štadióna u nás a v Poprade – u nás to bolo 
o polovicu menej – cca 100 mil. Sk. Súhlasil s tým, že sú to veľké peniaze, ale za 20 rokov sa do 
zimného štadióna investovalo málo. Prvá investícia bola 30 mil. Sk na rekonštrukciu strojovne, kde 
už hrozilo nebezpečenstvo pre obyvateľov, druhá investícia bola realizovaná z prostriedkov Úradu 
vlády SR (ako účelová dotácia) a ďalšie peniaze prišli teraz na dokončenie rozbehnutých aktivít. 
Zimný štadión by mal slúžiť nielen na športové účely, ale aj na kultúrnu  činnosť a mal by na seba 
zarobiť. Vyjadril podporu aj iným športom a tiež aj budovaniu cyklotrás, kde je potrebné najprv 
pripraviť projekty, ktoré v minulosti chýbali. 
Ing. Čurný: 
- upozornil, že už dnes prijímame uznesenie, ktorým v budúcom rozpočte vyčleňujeme peniaze, 
pričom nie sú známe ďalšie súvislosti s rozpočtom. Pýtal sa, aká bude záruka, že v meste okrem 
uvedených aktivít sa ešte niečo urobí, napr. cesty v Novoveskej Hute, parkovanie na Ul. odborárov 
atď., či to neohrozí aj iné aktivity, ktoré by malo mesto robiť, 
- znova podotkol, že dnešné schvaľovanie fin. prostriedkov je už zaradené do rozpočtu na rok 
2010. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- nemyslí si, že sa uprednostňuje len jedna oblasť, dáva sa všade, kde je to nevyhnutné, 
- dlhy z minulosti boli v každej oblasti,  
- predkladané uznesenia sú len predbežné, definitívny rozpočet bude schválený v decembri 2009. 
Ing. Gonda: 
- zdôraznil, že také úspešné roky  z pohľadu investícií do komunikácií ešte neboli a týka sa to aj 
Novoveskej Huty, 
- Ing. Čurný spomínal aktivity MsV – s rozšírením komunikácie Poľnej ulice sa uvažovalo toho 
roku, ale pozemky sú zabraté súkromnými osobami a tie sa ťažko uvoľňujú, 
- občania požadovali postaviť nové ploty, 
- vzhľadom na úsporné opatrenia v závere roka už nebolo možné finančne zabezpečiť túto 
konkrétnu aktivitu. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril názor, že nepostupujeme správnou cestou, nakoľko už dnes sa zaväzujeme pre rozpočet 
na rok 2010, 
- navrhol pozrieť sa  na športoviská komplexne, nakoľko problémov je viac, 
- vytkol, že zariaďujeme šatne, pričom strecha na zimnom štadióne je v zlom stave, 
- požiadal o odborné stanovisko k streche zimného štadióna, 
- vyjadril nesúhlas s navrhovaným postupom, 
- je rád, že existuje nafukovacia hala na Blaumonte, ale pýtal sa, prečo sa vyberajú poplatky za 
tréningy detí, ktoré sú organizované v klube, ak sa neplatí na takýto účel v iných športoviskách 
v meste – plaváreň, futb. štadión, zimný štadión, športová hala, 
- požiadal, aby sa vykryli náklady za tréningy detí v tejto hale, rekreační športovci nech platia, 
- znova navrhol neuzatvárať túto problematiku, ale pozrieť sa na športoviská komplexne 
v súvislosti s rozpočtom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že športoviská sme zdedili vo veľmi zlom stave - poukázal na štadióny – futbalový, zimný  
a atletický,  najhorší stav je na zimnom štadióne, 
- sú stanovené určité priority, verí, že sa to podarí dokončiť. 
Mgr. Para: 
- poukázal na to, že za posledné dva roky sa športoviská dostali na úroveň, aká tu ešte nebola, 
urobil sa obrovský kus práce, 
- postavilo sa niekoľko multifunkčných ihrísk na školských pozemkoch, atletická dráha na ZŠ 
Lipová, dala sa do prevádzky nová strojovňa na krytej plavárni, čiastočne sa zateplila športová 
hala, 
- problémov je veľa, na všetko niet peňazí, 
- športoviská budujeme pre ďalšie generácie. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 626 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  2 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 626. 
 
 
Ing. Bc. Brziaková: 
- zablahoželala kolegom k zvoleniu za poslancov do VÚC. 
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K bodu 19 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť,  pozval prítomných na obed do hotela Metropol a na obhliadku 
športovísk v meste (zimný štadión, nafukovacia hala). 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Peter Petko 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  604 – 626. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
RNDr. Ladislav Ruttkay   .......................... ............................ 
 
 
Mgr. Jozef Para                  .................. .................................... 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová    ....................................................... 
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