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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 10. decembra  2009 na 25. 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 25. 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, JUDr. Michala Komaru, PhD., Ing. Vladimíra Filinského, Ing. Jany Kvašňákovej, RSDr. 
Juraja Beňu a Ing. Pavla Bečarika. 
 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 14 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     38    
       z toho poslanci MsZ:          14   
                            ostatní prítomní:             24  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     10.15 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 Ing. Milana Vargu, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, MUDr. Jána 
Mokriša a Mgr. Jozefa Paru. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  14     
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 navrhol doplniť bod č. 20 - Žiadosť NsP Spišská Nová 
Ves, a. s.,  o súhlas na použitie zvyšných prostriedkov dotácie na nákup narkotizačného prístroja, 
- pýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program 
Hlasovanie: 
za:  14    
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 ÚHK na I. polrok 2010 
 8.  Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2009 
 9.  Návrh zmeny Organizačnej štruktúry mesta 
10.  Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 
11.  Návrh dodatku k VZN č. 2/2008 – trhový poriadok 
12.  VZN č. 6 o podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľností na území mesta SNV 
13.  VZN č. 7 o miestnych daniach 
14.  VZN č. 8 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
15.  VZN č. 9 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení    
       zriadených na území mesta Spišská Nová Ves 
16.  VZN č. 10 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej   dochádzky   
       v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves 
17.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova    
       dôchodcov Spišská Nová Ves 
18.  Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2010 
19.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
20.  Žiadosť NsP Spišská Nová Ves, a. s.,  o súhlas na použitie zvyšných prostriedkov dotácie na  
       nákup narkotizačného prístroja. 
21.  Interpelácie, otázky poslancov 
22.  Záver 
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K bodu 5 

 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa, ako je situácia s pozemkami pod Kauflandom, ktoré sa pred rokom predávali. 
Ing. Kellner: 
- toho času prebieha odovzdávanie staveniska. Aby sa mohol zrealizovať prevod vlastníctva 
príslušných pozemkov, je potrebné oddeliť stavbu od ostatných pozemkov. V súčasnosti je to 
v konaní, jedná sa o veľké parcely. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 627 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 627. 
 

 
 

K bodu 6 
 
Správa o výsledkoch kontrol uskuto čnených k 3. 12. 2009 
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. 
Ing. Mitrík: 
- k správe o výrube daní za ubytovanie sa zaujímal, koľko daní kontrolované subjekty odviedli za 
uplynulé obdobie, napr. Hotel Centrum. 
Ing. Zozuľáková: 
- celkový objem odvedených finančných prostriedkov bol veľmi nízky a aj daňová povinnosť nebola 
úplné splnená, 
- konkrétne Hotel Centrum mal odviesť za rok 2008  64 200,- Sk a odviedol 62 700,- Sk, Hotel 
Metropol odviedol 63 000,- Sk. 
RNDr. Ruttkay: 
- vyjadril spokojnosť s aktualizáciou smernice o vykonávaní finančnej kontroly, 
- navrhol doplniť úvodné ustanovenie - bod č. 2, kde sú definované kontrolované subjekty, aby 
kontrolovanými subjektmi boli aj ďalšie obchodné spoločností mesta, v ktorých má mesto 
väčšinový podiel.   
Ing. Zozuľáková: 
- upozornila, že v týchto spoločnostiach môžeme vykonávať len  následnú finančnú kontrolu, 
predbežnú a priebežnú kontrolu si vykonávajú sami.  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 628 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 628. 
 
 

K bodu 7 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a ÚHK na I. polro k 2010 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu a upozornila na Doplnok č. 1, ktorý vzišiel zo 
zasadnutia komisie kontroly, ktorá zasadala 8. 12. 2009. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 629 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 629. 
 

 
K bodu 8 

 
Prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobá m – podnikate ľom pod ľa VZN 
8/2008   roku 2009 
Predložila: Ing. Andrea Jan číková, vedúca kancelárie primátora  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8.a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 630 k bodu 8. 
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Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 630. 
 

 
K bodu 9 

 
Návrh zmeny Organiza čnej štruktúry mesta 
Predložila: Ing. RNDr. Lívia Brovková, vedúca organ izačného oddelenia MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 631 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 631. 
 
 
 

K bodu 10 
 

Návrh na 3. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2009 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- fin. komisia prerokovala 3. zmenu rozpočtu, ale nakoľko nebola uznášaniaschopná, neprijala 
žiadne uznesenie, 
- ako predseda finančnej komisie odporučil predložený návrh schváliť. 
RNDr. Ruttkay: 
- vytkol, že niektoré potrebné veci sa krátili a niektoré, nie až také dôležité, sa navyšovali,     
- poukázal na zvýšenie výdavkov o 48 tis. € na verejné osvetlenie – vianočnú výzdobu, 
nestotožňuje sa s týmto výdavkom. 
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PhDr. Semeš, PhD.: 
- vyjadril názor, aby sme si dopriali optimizmu a radosti aj takýmto spôsobom, 
- tlmočil kladné názory ľudí na vianočnú výzdobu, občania mesta to vítajú. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pred 3 rokmi sa vo vedení dohodli, že každoročne budú investovať do vianočnej výzdoby, ktorá 
už bola  nedôstojná pre naše mesto, 
- na 80 % je inovovaná, postupne sa zdobia aj sídliská, 
- doposiaľ sa nestretol s negatívnou reakciou na vianočnú výzdobu. 
Mgr. Prochotská: 
- za kultúrnu komisiu vyjadrila spokojnosť, že mesto sa skrášľuje. 
RNDr. Ruttkay: 
- príspevkom chcel poukázať, že sú potrebnejšie veci v meste, ktoré je potrebné realizovať, je to 
vecou názoru, 
- zdôraznil, že úlohou poslancov je strážiť rozpočet mesta a dbať na jeho efektívne využitie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majermík: 
- prečítal návrh uznesenia č. 632 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 632. 

 
 
 

K bodu 11 
 
Návrh dodatku č. 1  VZN č. 2/2008 – trhový poriadok  
Predložila: Ing. RNDr. Lívia Brovková, vedúca organ izačného oddelenia MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 633 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 633. 
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K bodu 12 
 
VZN č. 6/2009 o podmienkach ur čovania a vyberania dane z nehnute ľností na území mesta 
SNV 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k VZN č. 6, 7 a 8. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík. 
- navrhol znížiť daň z bytov a stavieb - paragraf 11 bod a/ z 2,10 € na 1,80 € a  paragraf 16 bod a/ 
tiež z 2,10 € na 1,80 €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pred hlasovaním vyhlásil prestávku od 8.55 do 9.20 h, 
- po prestávke  požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh Ing. Mitríka – znížiť daň v paragrafe 11 bod a/ z 2,10 € na 1,80 € a v paragrafe 16 
bod a/ tiež  2,10 € na 1,80 €. 
Hlasovanie: 
za:  3  
proti:  0 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 0 
Návrh neprešiel. 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 634 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  11  
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 634. 
 
 
 

K bodu 13 
 
VZN č. 7/2009 o miestnych daniach  
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 635 k bodu 13. 
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Hlasovanie: 
za:  13  
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 635. 
 
 
 

K bodu 14 
 
VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 636 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  14  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 636. 
 
 
 

K bodu 15 
 
VZN č. 9/2009 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školsk ých zariadení    
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Para: 
- pýtal sa na koeficient predškolského zariadenia v zmysle nariadenia Vlády SR č. 668/2004, 
- upozornil poslancov na údaje v poslednej tabuľke, ide o údaje na jedného žiaka. 
PhDr. Šefčíková: 
- koeficient je 31,  
- potvrdila, že údaje v tabuľke sú na jedného žiaka. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa na vysoký počet žiakov v súkromných školských strediskách – v rámci mesta je 
počet žiakov 8 052, 
- pýtal sa, či sa na to dopláca z prostriedkov mesta. 
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PhDr. Šefčíková: 
- súkromné školské stredisko má väčšiu územnú pôsobnosť, ako je mestská a má pracoviská  
v rámci celého Slovenska, centrum je v Spišskej Novej Vsi, 
- financovanie nejde z prostriedkov mesta, vychádza sa zo zákonnej povinnosti – pre tento rok im 
bolo vydelených 90 % z toho, čo je pre ne z ich koeficientu napočítané. 
Ing. Bubeník: 
- ide o projekt, ktorý je zorganizovaný na úrovni HK v rámci Slov. zväzu ľadového hokeja, 
súkromného strediska záujmovej činnosti, CVČ a školského klubu detí, 
- počty žiakov sú vysoké, nakoľko ide o detí z hokejových klubov v rámci celého Slovenska, 
- centrála je v Spišskej Novej Vsi a odtiaľ sú fin. prostriedky distribuované aj do iných miest. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 637 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  14  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 637. 
 
 
 

K bodu 16 
 
VZN č. 10/2009 o ur čení miesta a času zápisu die ťaťa na plnenie povinnej školskej   
dochádzky  v základných školách, ktorých zria ďovate ľom je Mesto Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Para: 
- poukázal na čl. 3 -  sankcia, pýtal sa, či má tento článok opodstatnenie, navrhol ho zrušiť, 
nakoľko v podstatne väčšine prípadov sankcia je nevymožiteľná.. 
PhDr. Šefčíková: 
- sankcia vyplýva zo Školského zákona č. 245/2008 Z. z.  
Mgr. Para: 
- stiahol svoj návrh. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 638 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 638. 
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K bodu 17 

 
Návrh na vyradenie prebyto čného a neupotrebite ľného majetku mesta v správe Domova    
dôchodcov Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa, či bola uhradená škoda, spôsobená poškodením motorového vozidla bývalým riaditeľom 
Domova dôchodcov. 
Ing. Mesarčíková: 
- škoda zatiaľ nebola uhradená. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- v súvislosti s Domovom dôchodcov poukázal na vystúpenie Ing. Mitríka v TV Markíza a na 
vyjadrenia v denníku Korzár a zároveň konštatoval, že o našom meste sú zverejňované prevažne 
negatívne správy. 
Ing. Mitrík: 
- o probléme riaditeľky v Domove dôchodcov sa vedelo už dávno, šírilo sa to po meste, ale nikto 
nechcel pomenovať tento problém, 
- je rád, že sa to vyriešilo. 
Mgr. Para: 
- súhlasil s primátorom, TV Markíza vysiela prevažne negatívne správy z mesta,  
- myslí si, že nie je potrebné riešiť všetko cez média. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 639 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  14  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 639. 
 
 

K bodu 18 
 
Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupite ľstva na 1. polrok 2010 
Predložil: Ing. Andrea  Jan číková, vedúca kancelárie primátora  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18, 
- informoval, že v NR SR v  súčasnosti prebieha schvaľovanie  novely Zákona o obecnom zriadení, 
v ktorom zrejme dôjde k závažným zmenám,  
- ak bude potrebné, budeme musieť na to reagovať,  
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 640 k bodu 18. 
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Hlasovanie: 
za:  14  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 640. 
 
 

 
K bodu 19 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil:  Ing. Marián Kellner, ved. odboru organi začného a správy majetku 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 19 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodom 19/1 – 19/4. 
K uvedeným bodom neboli žiadne pripomienky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov o hlasovanie k predloženým bodom 1 – 4, 
- navrhol uznesenia nečítať, keďže sú predložené písomne a sú bez zmeny. 
Hlasovanie: 
za:  12  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 641 – 644. 
 
 
 

K bodu 20 
 

Žiados ť NsP Spišská Nová Ves, a. s.,  o súhlas na použitie  zvyšných prostriedkov dotácie 
na nákup narkotiza čného prístroja.  
Predložila: Ing. Andrea  Jan číková, vedúca kancelárie primátora  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 645 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 645. 
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K bodu 21 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
Ing. Mitrík: 
- informoval sa na obsadenie funkcie prednostu MsÚ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- Ing. Kellner bol poverený vykonávaním funkcie prednostu MsÚ počas pôsobenia Ing.  Petka na 
MZV SR, ktorý sa 1. 10. 2009 vrátil na pôvodnú funkciu. 
 
Ing. Majerník: 
- požiadal tvorcov rozpočtu na rok 2010, aby zvážili výšku fin. prostriedkov pre STEZ na projekt 
zakrytia átria športovej haly, kde v 1. fáze požadujú 100 tis. €. 

 
 
 

K bodu 22 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť, pozval prítomných na otvorenie Vianočných trhov 11. 12. 2009 a na 
obed do hotela Metropol. Informoval o termínoch zasadnutia MsR - 15. 12. 2009 a MsZ 22. 12. 
2009, programom ktorých bude návrh rozpočtu na rok 2010. 

  
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Peter Petko 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  627 -  645. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
RNDr. Ladislav Ruttkay   .......................... ............................ 
 
 
Ing. Milan Varga    ............................... ....................... 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková . ....................................................... 
 
 
Zapísala: M. Husová    ....................................................... 
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