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 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 22. decembra  2009 na 13. mimoriadnom 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 13. mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných. 
Ospravedlnil neúčasť poslankyne Ing. Jany Kvašňákovej. 

 
PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 

poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     28    
       z toho poslanci MsZ:          19   
                            ostatní prítomní:             47  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            10.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         12.10 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 RSDr. 
Juraja Beňu a MUDr. Jána Mokriša, do návrhovej komisie Ing. Kvetoslavu Kucharovičovú, Ing. 
Michala Beharku a Ing. Karola Mitríka. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4 

 
Návrh na schválenie programu rokovania. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ a dal hlasovať za predložený program. 
 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 
P r o g r a m: 
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. Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012 
6. Záver 
 
 
 

K bodu 5 
 
Návrh rozpo čtu na rok 2010 - 2012 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Pastirana  o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- obrazovou prezentáciou predstavil celkový návrh rozpočtu. 
PhDr. Volný, PhD: 
- požiadal o stanovisko k návrhu rozpočtu predsedu finančnej komisie a hlavnú kontrolórku. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá návrh rozpočtu prerokovala 14. 12. 2009 a navrhla 
predložený rozpočet schváliť, 
- ide o historický najvyšší rozpočet za celé funkčné obdobie,  
- najvyšší nárast prostriedkov sme zaznamenali prostredníctvom príjmov z eurofondov, 
- poukázal na kofinancovanie projektov – na rok 2010 je plánovaná čiastka 700 tis. €, nie je to 
konečná suma, 
- 5 % kofinancovanie pre ZŠ a školské zariadenia tvorí pre rok 2010 12 mil. Sk z rozpočtu mesta, 
- vzhľadom na ekonomickú situáciu odmeny za tento rok nenavrhol, poďakoval všetkým za 
odvedenú prácu. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2010 – 2012,  
- konštatovala, že rozpočet bol zostavený podľa platných právnych predpisov a odporúčala MsZ 
predložený návrh rozpočtu schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal vedúcich pracovníkov, aby v krátkosti prezentovali rozpočet podľa jednotlivých 
programov. 
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Manažment výkonu samosprávy mesta a Komunikujúce me sto 
- programy predstavila Ing. Jančíková. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa na organizačnú štruktúru KP, kde mal byť prijatý 1 pracovník na propagáciu mesta, 
pričom v materiáloch sa uvádza, že webové služby zabezpečuje firma Besoft. 
Ing. Jančíková: 
- pracovník na vytvorené miesto zatiaľ nebol prijatý, služby sa zabezpečovali dodávateľsky cez 
firmu BSP Magnetica, ktorá je tvorcom tejto stránky, 
- webovú stránku spravuje KP,  zabezpečujú ju 3 pracovníčky, 
- poplatok je za to, že máme svoju stránku v rámci  svetové softvéru a činí ročne cca 166 €.  
 
Podporné interné služby a Klientske služby 
- programy prezentovala Ing. RNDr. Brovková. 
Bez pripomienok. 
 
Manažment rozvoja mesta 
- program prezentovala Ing. Záborská. 
Bez pripomienok. 
 
Životné prostredie 
- program prezentoval  PhDr. Olejník. 
Bez pripomienok. 
 
Bývanie a nebytové priestory 
- program prezentoval Ing. Kellner. 
Bez pripomienok. 
 
Doprava 
- program prezentoval Ing. Gonda. 
Bez pripomienok. 
 
Sociálna starostlivos ť 
- program prezentoval Ing. Pastiran. 
Bez pripomienok. 
 
Školstvo 
- program prezentovala RNDr. Šefčíková. 
Ing. Čurný: 
- poukázal na veľký nárast počtu žiakov a pýtal sa na súkromné CVČ. 
RNDr. Šefčíková: 
- 140 %-ný nárast je spôsobený nárastom počtu detí v rámci záujmových útvarov z celého 
Slovenska, ide prevažne o hokejistov nad 15 rokov, nie sú to len detí zo Spišskej Novej Vsi,  
- ide o projekt, ktorý je zorganizovaný prostredníctvom Hokejového klubu. 
 
Kultúra 
- program prezentoval Ing. Labaj a Ing. Dzuriková. 
Ing. Bubeník: 
- pýtal sa, či uvažujú do budúcna s využitím zimného štadióna na kultúrne akcie. 
Ing. Labaj: 
- zimný štadión využijú na väčšie projekty, 
- pripravujú veľký projekt – Čínsky cirkus. 
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Šport 
- program prezentoval p. Magdoško. 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa na filozofiu financovania tenisovej haly.  
Magdoško: 
- momentálne je tenisová hala v majetku mesta, spravuje ju STEZ, 
- faktúry za plyn a elektr. energiu chodia na STEZ, avšak po dohode a na základe zmluvy 
o prevádzkovaní tenisovej haly, ich uhradí tenisový klub, 
- prisľúbil rokovanie s tenisovým klubom ohľadom nižších (alebo žiadnych) poplatkov pre deti. 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- výdavky na zimný štadión tvoria najväčšiu investíciu za posledné roky do športového objektu, 
- doposiaľ mesto získalo ako príspevok na rekonštrukciu zimného štadióna z iných zdrojov (Úradu 
vlády SR, Ministerstva školstva SR) 48 mil. Sk, 
- ide o výraznú pomoc zo strany štátu, nie je to len na úkor mestského rozpočtu. 
Mgr. Para: 
- poukázal na modernizáciu športovísk za posledné obdobie a na potrebu dokončenia zimného 
štadióna. 
 
Bezpečnos ť 
- program prezentoval JUDr. Chroust. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval a zablahoželal náčelníkovi MsP k úspešnému projektu na medzinárodnej úrovni. 
Bez pripomienok. 
 
Ing. Čurný: 
Pýtal sa: 
- či bolo schválené uznesenie alebo koncepcia predaja budov Zimná 71 a 72 a čo sa plánuje 
s BIC, s. r. o.,  
- či nebolo možné v rozpočte nájsť finančné prostriedky na rekonštrukciu  a výspravky ciest, 
pričom do športovísk idú nemalé finančné prostriedky, poukázal na nevyváženosť rozpočtu voči 
iným oblastiam,  
- čo ovplyvnilo nárast  príjmov z výťažkov lotérií a hier, ktoré narastajú koeficientom 2,54, 
- aká je predstava financovania eurofondov a aká je stabilita tejto časti rozpočtu podľa odhadu 
mesta. 
Ing. Pastiran: 
- predaj budov Zimná 71 a 72 je rozpočtovaný, predpokladá sa, že BIC sa presťahuje do 
uvoľnených priestorov po Daňovom úrade na Štefánikovom námestí, 
- predaj budov bude realizovaný podľa Zásad predaja majetku mesta, 
- financovanie  eurofondov - keď prídu prvé faktúry, predstaví sa schéma financovania,  
- zatiaľ sú podpísané 2 zmluvy z 11 stavieb, 
- hazardné hry – je zmena zákona, aj nevýherné hracie prístroje sa dostali do režimu spoplatnenia,  
- VPS – ráta sa so základnou údržbou, t. j., s výspravkami ciest po zime. 
Ing. Bubeník: 
- oponoval - nie je pravda, že na opravy a rekonštrukcie ciest sa dáva málo peňazí, 
- v rámci využívania eurofondov sa investuje v najbližšom období do komunikácií 150 mil. Sk. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že aj v rámci KSK bude snahou získať čo najviac peňazí na opravy ciest, 
- porovnal roky 2007 – 2009, keď do VPP (ciest, komunikácií, údržby chodníkov atď.) sa 
investovalo 123 mil. Sk, pričom za roky 1999 – 2002 to bolo 35 mil. Sk.   
Ing. Čurný: 
- poukázal na ukazovatele agentúry Moody´s - výška podielových daní v minulosti bola 1/10 z toho, 
čo je teraz, nedá sa porovnávať neporovnateľné.  
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PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal, aby sa nešlo do konfrontácií, 
- rozpočet sa pripravoval veľmi zodpovedne, 
- čo sa týka budov na Zimnej 71 a 72 - peniaze na rekonštrukciu nie sú, budovy budú postupne 
strácať na hodnote, preto sa zvolil systém, že  BIC sa presťahuje do uvoľnených priestorov po 
Daňovom úrade na Štefánikovom námestí a budovy sa pripravia na predaj v zmysle zákona. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- predaj bude uskutočnený verejnou súťažou, tak ako všetky predaje doposiaľ. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- upozornila, že nielen podielové dane sú vyššie, ale aj výdaje na prenesené kompetencie sa 
zvýšili – školstvo, soc. vecí. 
Ing. Čurný: 
- vyjadril názor, že sa viac stotožňuje s hodnotením agentúry Moody´s, ako s politickým 
marketingom. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na hodnotenie agentúry Moody´s, ktorá nám dala hodnotenie najvyššej kategórie a 
zmenila rating zo stabilného na nestabilný, 
- ratingy miest z titulu podielových daní  klesli všetkým mestám na Slovensku, nielen SNV, 
- agentúra nemá dostatočné informácie, aby dokázala zohľadniť, aké zdroje príjmu ešte mesto má, 
- mesto deklarovalo, že úverové zaťaženie je dosiahnuteľné splátkami, ktoré sú už pripravené do 
budúcna, 
- zaúverovanosť mesta je 25 % oproti bežným príjmom, 
- ísť ďalej bez úveru by znamenalo zaostávať a nezabezpečovať rozvoj mesta, 
- hodnotenie agentúry je pozitívne, upozorňuje nás na možné riziká. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na investície z eurofondov, je rád, že posilňujú náš rozpočet, 
- upozornil na možnosť rizika zrealizovať schválené množstvo projektov, 
- verí, že sa to rozbehne ešte tohto roku, nie tak ako ZŠ Nad Medzou, 
- bežné výdaje sa doposiaľ neúmerne zvyšovali, zastavili sa až v roku 2009, 
- poukázal na pokles v položke príjmy od Lesov mesta, s. r. o., 
- nesúhlasil s tým, že dopredu sa schvaľovali investície na Zimnom štadióne, peniaze by sa dali 
teraz použiť aj inde, 
- informoval sa, či je podpísaná zmluva  na stavbu Most Matúškova. 
Ing. Filinský: 
- vytkol, že až teraz poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky, ako komisia kontroly sa nemali 
možnosť k nemu vyjadriť, 
- stanovisko je učebnicové,  nie sú tam žiadne usmernenia na riziká, 
- upozornil na potrebu prečítať si stanovisko agentúry Moody´s – je tam veľa hrozieb, 
- poukázal na to, že  nemá prehľad o účasti mesta v jednotlivých združeniach, aký je ich prínos 
alebo opodstatnenosť pre mesto, 
- požiadal, aby na najbližšie zasadnutie MsZ bola daná informácia o účasti mesta v združeniach, 
- poukázal na Živú panorámu, kde je poplatok je 700 € ročne – doporučil prehodnotiť do budúcna 
a navrhol zrušiť v najbližšom čase, 
- poukázal na položku 2.1.1. Informátor, kde je 100 tis. €  nárast ročne, 
- pýtal sa na metropolitnú sieť  - aký význam má pre občanov mesta  a kto bude prevádzkovateľom 
tejto siete, 
- poukázal na celkový pokles detí v MŠ o 129, očakával od SŠZ, že predloží návrh o existencii MŠ 
do budúcna,  podľa výpočtov  vychádza,  že 1 MŠ by sa mala zrušiť. 
Akram: 
- vytkol použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne – suma  
24 mil. Sk mohla byť využitá na iné účely podľa potrieb MsV, 
- upozornil, že ak rozpočet zahrnie túto položku, nebude hlasovať na schválenie rozpočtu.  
Ing. Čurný: 
- predniesol návrh na uznesenie – aby poslanci a volení funkcionári vyjadrili solidaritu s rozpočtom 
a znížili svoje odmeny pre rok 2010 o 20 %. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh Ing. Čurného. 
Hlasovanie: 
za:  9 
proti:  1 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 646 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  2 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 646. 
 
 

K bodu 6 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval za účasť, poprial všetko dobré k vianočným sviatkom a do nového roka 
a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Peter Petko 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  646.  
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
MUDr. Ján Mokriš   ...................................................... 
 
 
RSDr. Juraj Beňa       ...................................................... 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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