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 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                         052 70 Spišská Nová Ves 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 15. júla 2010 na 29. 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 29. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom zvlášť privítal delegácie partnerských miest Clausthal-Zellerfeld a  
Grójec, poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a 
ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslankyne Ing. Jany Kvašňákovej a poslanca Ing. 
Pavla Bečarika.  
 
 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:          19   
                                       ostatní prítomní:             25 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.10 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  Mgr. 
Jozefa Paru a RNDr. Ladislava Ruttkaya, do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, Ing. 
Kvetoslavu Kucharovičovú a MUDr. Jána Mokriša. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  18   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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.  Informácia o vývoji výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Spišská Nová Ves  v roku  
      2010 
 6.  Vyradenie prebytočného majetku v správe ZŠ Nad Medzou 1 
 7.  Aktuálne výzvy a potenciálne projektové zámery mesta Spišská Nová Ves 
 8.  Informácia o stave realizácie projektu „HorSKIpark“ 
 9.  Predaj akcií hotela Metropol, a. s., Spišská Nová ves 
10. Správa o kontrolnej činnosti  
11. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
12. Interpelácie, otázky poslancov 
13.  Záver 
 

 
 

 K bodu 5     
 
Informácia o vývoji výnosu dane z príjmov fyzických  osôb pre mesto Spišská Nová Ves   
v roku  2010 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že informácie, ktoré uviedol Ing. Pastiran smerujú k optimistickému výhľadu príjmov 
mesta, avšak môže nastať aj opačná situácia, 
- teraz existuje riešenie vďaka súkromným školským zariadeniam,  
- navrhol, aby vedenie mesta, okrem predloženého viazania, zaviazalo ešte 5 % rozpočtovaných 
výdavkov, pokrytých z bežných príjmov mesta, čo predstavuje čiastku 845 tis. € (zo sumy 17 mil. 
€), 
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- myslí si, že správcovia jednotlivých kapitol vedia zhodnotiť, ktoré výdavky sú nutné a ktoré sa 
dajú odložiť a dokážu viazať 5 % výdavkov na každej kapitole, čím by sa vytvorila rezerva, ktorá by 
bola k dispozícii podľa potrieb mesta, 
- v septembri môže byť už neskoro. 
Ing. Bubeník:  
- viazanie rozpočtu je bežným opatrením, ktoré sa robí v štátnej správe pravidelne, 
- v rámci mesta sa to uskutočňuje v tomto volebnom období prvý krát, vždy sa to riešilo zmenou 
rozpočtu, 
- viazanie prostriedkov musí schváliť mestské zastupiteľstvo, 
- myslí si, že paušálne viazanie 5 % z bežných príjmov by bolo problematické, pretože niektoré 
úhrady sa musia vykonávať, ináč hrozia sankcie a odpojenia od sití, 
- do budúcna sa mesto môže uberať cestou obmedzovania investícií alebo v horšom prípade by  
muselo pristúpiť k radikálnemu riešeniu – zmene organizačnej štruktúry MsÚ alebo zníženiu 
mzdových náležitostí, nakoľko veľký priestor na radikálne zníženie výdavkov neexistuje. 
RNDr. Ruttkay: 
- myslí si, že viazanie 5 % nie je veľa, správcovia kapitol vedia, kde sú rezervy, 
- bola by škoda krátiť kapitálové výdavky alebo nečerpať prostriedky z niektorých grantov len 
preto, že nebude na kofinancovanie. 
Ing. Čurný: 
- nesúhlasil s RNDr. Ruttkayom, pretože by sa to dotklo aj rozpočtu MsV, ktoré svoju čiastku ešte 
nemajú vyčerpanú z dôvodu dočasného nerealizovania akcií, 
- opýtal sa, ako je to s príjmom za predaj pozemkov pod Kauflandom a ako je uvedené v zmluve, 
dokedy firma musí zaplatiť za pozemky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na príspevok Ing. Čurného, v pôvodnom návrhu bolo viazanie prostriedkov aj pre MsV, 
ktoré svoju čiastku nevyčerpali,  nakoľko to nebolo spravodlivé, tak sa od toho upustilo, 
- prostriedky sa získavajú aj inou formou, verí, že aj súčasná vláda bude pomáhať samosprávam, 
- informoval o konaní zimnej olympiády pre nepočujúcich, kde sa prefinancuje časť prostriedkov, 
ktoré boli vynaložené na Zimný štadión,   
- odpredaj pozemkov pod Kauflandom zatiaľ nebol realizovaný, je viazaný na dokončenie 
premostenia a prepojenia komunikácie, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh RNDr. Ruttkaya - aby MsZ zaviazalo mesto viazať 5 % rozpočtovaných výdavkov, 
pokrytých z bežných príjmov mesta. 
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  5 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 717 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 717. 
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 K bodu 6     

 
Vyradenie prebyto čného majetku v správe ZŠ Nad Medzou 1 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- doplnila informáciu, že sporné obrazy, kvôli ktorým bol materiál pozastavený na 
predchádzajúcom rokovaní MsZ, ostávajú zatiaľ v majetku mesta a budú vyradené až po dohode 
s GUS, na ktorú by sa mali tieto obrazy previesť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
-  opýtal sa, prečo sa majú obrazy previesť na GUS. 
PhDr. Šefčíková: 
- riaditeľ GUS musí ešte rokovať s VÚC o tom, či budú môcť tieto obrazy odkúpiť za zostatkovú 
hodnotu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- navrhol, aby obrazy ostali v majetku mesta, nie základnej školy. 
PhDr. Šefčíková: 
- potvrdila, že obrazy zatiaľ zostávajú v majetku mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 718 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 718. 
 

 

 
 K bodu 7  

 
Aktuálne výzvy a potenciálne projektové zámery mest a Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Zuzana Záborská, ÚRM 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- vyjadril podporu obidvom projektom, je za ich realizáciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 719 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 719. 

 
 

 K bodu 8    
 
Informácia o stave realizácie projektu HorSKIpark 
Predložil: Mgr. Patrik Dluhoš, riadite ľ BIC, SNV, s. r. o.  
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- projekt HorSKIpark vníma ako súkromno-verejnú investíciu, 
- vytkol, že v predloženom prehľade chýba, koľko stáli jednotlivé projekty, správy a ako sa na tom 
podieľal súkromný partner, 
- súkromnú aktivitu podľa jeho odhadu doposiaľ na 90 % financuje mesto, 
- v správe nie je uvedené, kto robil projekty všetkých objektov, 
- stavebné povolenia tohto roku strácajú platnosť,  
- do budúcna sa projekt javí veľmi neisto, je potrebné povedať, či súkromný partner má na to 
finančné prostriedky, ak nie, aby sa to zakonzervovalo, 
- myslí si, že doposiaľ na tom robilo len Mesto, Lesy mesta SNV, s. r. o., pracovníci MsÚ, prípadne 
BIC, SNV, s. r. o., za verejné peniaze. 
Ing. Mitrík: 
- stotožnil sa s Ing. Čurným, 
- poukázal na to, že aktivity na tomto území sa realizovali v rokoch 2005 – 2008, 
- opýtal sa, či sa začína s výstavbou 1. 8. 2010, či ako súkromný investor majú na to zdroje a čo sa 
dialo za roky 2009 – 2010, 
- zatiaľ to vyzerá veľmi nereálne. 
Mgr. Dluhoš: 
- bližšie informoval o vývoji projektu, 
- projekt  sa začal rozbiehať v roku 1995 pod názvom Športovo-rekreačný areál Novoveská Huta, 
- v roku 2004 sa začalo pracovať na posudzovaní vplyvu na životné prostredie, 
- v roku 2007 bolo vydané záverečné stanovisko a následne bol spracovaný projekt pre územné 
rozhodnutie, 
- v roku 2008 boli spracované projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, 
- podieľali sa na tom pracovníci SKILAB a MsÚ, nakoľko projekt sa realizuje na území mesta SNV, 
- všetky stavebné  povolenia, uvedené v materiáli, sú súkromnej aktivity – stavebné objekty 
penziónov, hotelov, zjazdových tratí, lyžiarske vleky, telemix,  
- projekty, ktoré podporilo mesto SNV – projekty pre infraštruktúru (voda, plyn, elektrika), 
- pracovníci BIC sa na tom absolútne nepodieľali, ich náplňou je podpora podnikateľského zázemia 
a spracovávanie projektov, 
- doposiaľ bolo potrebné splniť 48 podmienok, posledné sa dokončujú teraz – sú to monitorovacie 
správy,  
- poďakoval mestu, že umožnilo realizovať takýto projekt na svojom území, 
- bola podaná žiadosť o štátne stimuly, nedopatrením bola stiahnutá z rokovania vlády, 
- ak to bude odsúhlasené, získame príspevok vyše 2,3 mil. €, čo by znamenalo dobrú pozíciu na 
rokovania s bankami a spoluinvestormi, 
- bude spracovaná ponuka pre spoluinvestorov, plánujú osloviť aj mesto, 
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- stavať je možné až od 1. 8. 2010 z dôvodu hniezdenia vtákov a rozmnožovania obojživelníkov 
v tejto lokalite a kvôli premiestňovaniu spoločenstiev. 
Ing. Mitrík: 
- konštatoval, že administratíva bola náročná, o čom sa vedelo a za čo patrí poďakovanie všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali, 
- zaujímal sa o „koncovku“, či sa ide ďalej stavať a či sú na to zdroje, 
- dostal odpoveď, že zdroje zatiaľ nie sú. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- konštatoval, že ide o 15-ročný projekt, ktorý nás všetkých trápi, 
- administratívne práce boli urobené na 100 %, avšak chýba „koncovka“. 
- verí, že nová vláda podporí tento projekt, uznesenie je platné, 
- boli by sme veľmi radi, keby po 15-tich rokoch došlo k realizácii projektu, ktorý je administratívne 
a stavebne pripravený. 
Mgr. Dluhoš: 
- doplnil, že ide o jediný veľký projekt na území Slovenského raja, ktorý je dotiahnutý do 
stavebného povolenia, 
- čo sa týka stavebného povolenia, požiadali o jeho predĺženie. 
Ing. Čurný: 
- väčšina ľudí nevie o týchto dielčich krokoch, ktoré sú veľmi náročné, 
- opýtal sa, koľko stálo odlesnenie zjazdovky a ako to chcú premietnuť do kapitalizácie podielu 
mesta na budúcej investícii a či je postupne mapované, čo všetko mesto do toho vkladá priamo 
alebo cez Lesy mesta, s. r. o. 
Mgr. Dluhoš: 
- v roku 2005 bola podpísaná prvá zmluva, v ktorej bolo uvedené, že výrub zrealizuje priamo 
mesto alebo prostredníctvom svojej organizácie, pričom na to nedoplatí, nakoľko drevo speňaží, 
- takú istú podmienku mal aj Dorchester, 
- nepočítal, koľko by to stálo, bolo to uvedené v zmluve, ktorú akceptovali. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nebude problém tieto finančné prostriedky vyšpecifikovať, zatiaľ sa plnia zmluvy, ktoré boli 
doposiaľ uzavreté, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 720 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 720. 
 

 
 K bodu 9    

 
Predaj akcií hotela Metropol, a. s., Spišská Nová V es 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
Prizvaný: Ing. Boga, Metropol, a. s., 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a udelil slovo Ing. Bogovi. 
Ing. Boga: 
- informoval o súčasnej situácii v hoteli Metropol, 
- mestu doručili ponuku na kúpu akcií od mesta SNV za sumu 300 tis. €. 
JUDr. Fabián: 
- prečítal právnu analýzu súčasného stavu v hoteli Metropol. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- zarazila ho skutočnosť, že súčasní akcionári v minulosti svoj podiel odkúpili od Slovenskej 
sporiteľne, a. s., za cca 30 mil. Sk a odkúpením tohto podielu odkúpili aj manažérske právomoci, 
- ak porovnáme výsledovky za posledné roky, strata po vstupe nového akcionára sa výrazne 
prehĺbila, 
- svedčí o tom aj priemerná vyťaženosť hotela za rok 2009 - 24 %, čo je veľmi málo, 
- je otázne, či bola potrebná investícia do wellness a aká bude jeho ekonomická návratnosť, 
- myslí si, že to boli vopred „utopené“ peniaze, o ktorých vedeli, že sa nevrátia, aby vytvorili tlak na 
mesto,  
- pre porovnanie uviedol, že akcionári svoj 60 %-ný podiel odkúpili za 30 mil. Sk a náš 40%-ný 
podiel chcú odkúpiť za 9 mil. Sk, čo je dehonestujúci spôsob nátlaku na vedenie mesta a MsZ, 
- myslí si, že manažment  hotela Metropol nedáva záruku na pozitívny vývoj do budúcna, 
- opýtal sa, prečo  by malo mesto doplácať na zlé vedenie spoločnosti. 
Ing. Čurný: 
- opýtal sa, či by sa cena nedala vygenerovať tým, aby sme svoj podiel odpredali verejnou 
ponukou, možno by sa našiel schopný investor, 
- s týmto manažmentom, ktorý vytvára stratu svojou neschopnosťou alebo úmyselne, ide mesto do 
záhuby.  
JUDr. Fabian: 
- touto otázkou sa zaoberali s JUDr. Tarageľom, 
- v súčasnej dobe má mesto 41,82%-ný podiel akcií hotela Metropol, je menšinový akcionár, 
- podľa jeho názoru, nikto nechce odkúpiť menšinové akcie, aby bol zaviazaný terajším 
akcionárom, ktorí majú rozhodovacie práva, 
- v súčasnej situácii je minimálny predpoklad, aby niekto investoval svoje akcie bez toho, aby nebol 
väčšinový vlastník. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku na poradu klubov. 
 
PRESTÁVKA  9.22 – 9.45 h. 
 
- po prestávke rokovanie viedol  PhDr. Semeš, PhD., nakoľko primátor odišiel  na otvorenie 
Spišských výstavných trhov. 
 
Ing. Mitrík: 
- predložil návrh za poslanecký klub – zhodli sa na tom, že ponúkaná cena je nízka, navrhujú, aby 
mesto požadovalo cenu 500 tis. €. 
RSDr, Beňa: 
- požiadal zástupcu hotela Metropol, aby sa vyjadril k predloženému návrhu. 
Ing. Boga: 
- cena bola vygenerovaná na základe hospodárskych výsledkov a na základe stavu vlastného 
imania a stavu záväzkov, 
- on sám o ponuke mesta nemôže rozhodnúť, ale predpokladá, že navrhovaná cena nebude zo 
strany ostatných akcionárov akceptovaná, 
- mesto nemusí svoj podiel predať, ale bude sa musieť podieľať na riešení straty, 
- čo sa týka neschopnosti manažmentu, odpovedal, že EUSK, a. s., sú akcionármi v hoteli 
Metropol 5 rokov, pričom spoločnosť od roku 1997 nemala kladný hospodársky výsledok, 
- poznamenal, že nielen hotel Metropol, a. s., ale aj ostatné ubytovacie zariadenia na Slovensku 
majú podobné problémy. 
RSDr. Beňa: 
- navrhol, aby v orgánoch spoločnosti Metropol prerokovali predložený návrh, ktorý bude znova 
prerokovaný na rokovaní MsZ, 
- snahou mesta je predať tieto akcie. 
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Ing. Boga: 
- môžu to znova prerokovať, ale zdôraznil, že cena nebola vymyslená, ale vygenerovaná na 
základe účtovných výkazov. 
RSDr. Beňa: 
- navrhol bod stiahnuť z rokovania a počkať na stanovisko ostatných akcionárov. 
RSDr. Semeš, PhD.: 
- snahou mesta je akcie odpredať, jediným problémom je cena, záleží na rozhodnutí akcionárov. 
Ing. Boga: 
- predpokladá, že cena nebude akceptovaná. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, aká je v súčasnosti hodnota základného imania hotela Metropol. 
Ing. Boga: 
- k 30. 6. 2010 je základné imanie hotela Metropol cca 1,8 mil. €. 
RNDr. Ruttkay: 
- v tom prípade akcie mesta majú oveľa vyššiu hodnotu ako 500 tis. €. 
Ing. Boga: 
- navrhol stretnutie, aby vysvetlil, ako sa generovala cena, 
- myslí si, že ak by sa predával hotel Metropol, nebol by predaný ani za hodnotu vlastného imania. 
RNDr. Ruttkay: 
- je presvedčený, že cena, ktorú navrhli, je reálna. 
Ing. Mitrík: 
- hotel mal aj v minulosti stratu, ale nie takú vysokú, ako je teraz, 
- k tejto vysokej strate sa dopracoval terajší manažment, 
- navrhol, aby sa hlasovalo o predloženom návrhu. 
RSDr. Beňa: 
- navrhol bod stiahnuť z rokovania. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie za návrh RSDr. Beňu -  stiahnuť bod z rokovania. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  1 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 1 
Bod bol stiahnutý z rokovania. 

 
 
 

 K bodu 10    
 
Správa o kontrolnej činnosti 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr.  Semeš, PhD.: 
- uviedol bod 10. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval o zasadnutí komisie kontroly, ktorá zasadala 14. 7. 2010, na  ktorej boli prítomní všetci 
jej členovia,  
- požiadali hlavnú kontrolórku o vysvetlenie niektorých záležitostí, ktoré sú uvedené v správe, nie 
so všetkým boli spokojní, 
- prijali uznesenie, v ktorom žiadajú hlavnú kontrolórku, ako aj MsZ, o poverenie pre hlavnú 
kontrolórku na vykonanie kontroly na Zimnom štadióne, 
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- navrhol doplniť do uznesenia MsZ uloženie kontroly čerpania zostávajúcich finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu Zimného štadióna za rok 2009 a za prvý polrok 2010. 
Ing. Čurný: 
- poukázal na kontrolu speňažovania drevnej hmoty v Lesoch mesta SNV, s. r. o., ktorou sa 
podrobnejšie zaoberali na komisii kontroly, 
- zhodli sa na tom, že speňažovanie drevnej hmoty je veľmi nízke, 
- porovnal - v roku 2007 bolo speňažovanie 1 672 Sk a v roku 2009 to bolo 921 Sk, čo je prepad  
o 50 %, 
- jedná sa o 120 tis. m3 guľatiny, 
- osobne si myslí, že úlohu zohrali aj subjektívne faktory, ktoré by bolo potrebné v práci Lesov 
mesta odstrániť, 
- poukázal na iný systém speňažovania dreva v minulosti, väčšina guľatiny šla na manipulačné 
sklady, bola lepšie speňažená, nakoľko distribúcia prebiehala dvojnásobnej kontrole, 
- navrhol doplniť do uznesenia MsZ uložiť povinnosť voleným orgánom Lesov mesta Spišská Nová 
Ves,  
s. r. o., prijať účinné opatrenia smerujúce k zvýšeniu speňažovania drevnej hmoty a následne 
o nich informovať MsZ, 
- opýtal sa, aká je situácia v súčasnosti s guľatinou na trhu,  
- myslí si, že je veľký nedostatok guľatiny, preto aj jej cena by mohla byť vyššia, 
- je presvedčený, že aj v roku 2007 sa ťažila kalamitná guľatina tak, ako dnes, ale sa ťažila inými 
spôsobmi. 
Ing. Mitrík: 
- stotožnil sa s názorom Ing. Čurného, 
- poukázal na priemernú realizačnú cena - 29 €,  ktorá je veľmi nízka, 
- uviedol, že palivové drevo Lesy mesta predávajú cca za 18 € a ostatnú guľatinu za 29 €, čo je 
veľmi kruté, v čase krízy mohla byť cena napr. pre  obyvateľov Novoveskej Huty nižšia, 
- vyvoláva to podozrenie o províznom systéme pri predaji dreva, nakoľko pri takejto cene sa dá 
ľahko manipulovať, 
- ak by sa cena zvýšila o 1 €, pri ťažbe 120 tis. m3 guľatiny by to činilo sumu 120 tis. €, ktoré by 
mohli prísť do mestskej kasy, 
- myslí si, že manažmentu na tom nezáleží. 
Ing. Sakmáry: 
- poznamenal, že skutočnosť je iná, ako prezentovali predrečníci, 
- predmet kontroly nebol dobre mienený, nakoľko sa kontrolovali roky, kedy lesníctvo prežívalo 
ťažkú krízu, 
- tvorba cien bola živelná, každá spoločnosť si to riadila individuálne, nebolo možné správať  sa 
trhovo, 
- predajné ceny boli znížené do takej miery, aby sa drevo mohlo predať a aby nehnilo na skladoch, 
- v štátnych lesoch, ako aj v celom lesníctve, bola taká situácia, že drevo bolo nepredajné, 
- museli reagovať rýchle, aby 120 tis. m3 niekde umiestnili, 
- za roky 2008 – 2009 ťažili kalamitnú hmotu, to znamená,  že v zmysle platnej normy  by sortiment 
3 A nemal existovať, 
- aj napriek tomu predali v roku 2008 17 % tejto guľatiny a v roku 2009 16 %, 
- porovnal situáciu v štátnych lesoch, kde bola  kalamita 60 % a v mestských lesoch,  kde bola 
kalamita 100 %, 
- štátne lesy predali v roku 2008  6,7 % 3 A guľatiny a v roku 2009  5,74 %, 
- vo vláknine – najhoršom sortimente bola ťažba v štátnych lesoch v roku 2008 32,5 %, v roku 
2009  32,31 % a v mestských lesoch to bolo v roku 2008 15 % a v roku 2009 13 %, 
- nastal posun kvality dreva z vlákniny do sortimentov 3 A, B, C, pričom sortiment 3 C bol 
v mestských lesoch vo výške 46,8 % v roku 2008 a 44,6 % v roku 2009, 
- v štátnych lesoch to bolo v roku 2008 31,5 % a v roku 2009 35,6 %, 
- pohľadávky po lehote splatnosti činia v štátnych lesoch 45 %, v mestských lesoch sú minimálne, 
- mestské lesy boli s cenami nižšie ako  štátne lesy, ale v štruktúre dosiahli viac, 
- nerezala sa vláknina alebo len v minimálnom množstve, hmota kvalitnejších sortimentov bola 
nepredajná, 
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- čo sa týka hrúbkových stupňov, je rozdiel 20 €, 
- kapacita expedičných skladov je 45 – 50 tis. m3, 
- hmota sa expedovala priamo na odvozných miestach, 
- počas krízy bola znížená priemerná cena u dodávateľov prác za 1 m3 o 10 %, 
- manipulácia stojí 3,30 € a odvoz 4 €, t. j., na 1 m3 sa ušetrilo 7,20 €, preto sa im vyplatilo 
expedovať bez medziskládky na expedičných skladoch, 
- manažment v Lesoch mesta, s. r. o., robí, čo sa dá, je tam disciplína a poriadok, pri ich porušení 
postupujú veľmi razantne, napr. jeden horár bol prepustený. 
Ing. Čurný: 
- opýtal sa na individuálnu tvorbu cien – koľko percent ťažby sa predáva podľa cenníka a či vôbec 
existuje cenník a koľko individuálnou tvorbou ceny. 
Ing. Sakmáry: 
- v minulom roku bola mimoriadna situácia, keď chceli predať drevo, museli ustúpiť odberateľom, 
- väčší odberatelia im ponúkli ceny, ak chceli drevo predať, museli to akceptovať, 
- pod pojmom individuálne ceny sa myslelo, že ceny sa prehodnocovali každý mesiac, aby sa 
hmota dokázala realizovať,  
- dnes platí cenník podľa hrúbkových stupňov a podľa tried. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrhy uznesení. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh RNDr. Ruttkaya – MsZ ukladá hlavnej kontrolórke mesta prekontrolovať čerpanie 
zostávajúcich finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zimného štadióna za rok 2009 a za prvý 
polrok 2010. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Čurného – MsZ ukladá voleným orgánom Lesov mesta Spišská Nová Ves,  
s. r. o., prijať účinné opatrenia smerujúce k zvýšeniu speňažovania drevnej hmoty a následne  
o tom informovať MsZ. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 2 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 722 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
. 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 722. 
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K bodu 11 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol  bod 11, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako je to už zaužívané (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.  
K žiadostiam, resp. návrhom, ktoré neboli predmetom rokovania MsR, bude samostatné 
hlasovanie). 
 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body a podal stručnú informáciu ku každému bodu, 
- navrhol bod č. 13 stiahnuť z rokovania MsZ na návrh pána primátora a miesto toho prerokovať 
žiadosť PharmDr. Marcely Toporcerovej, ktorá bola mestu doručená dnes ráno. 
 
Body bez pripomienok, o ktorých sa hlasovalo spoločne jedným hlasovaním: 
- 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6,  11/7, 11/8, 11/9, 11/10.  
 
Body bez pripomienok, o ktorých sa hlasovalo samostatne: 
- 11/11,  11/12,  11/13.  
 
Bod 11/4: 
Mgr. Demečko: 
- zistil, že tento majetok nie je použiteľný na stavebné účely, nakoľko cez pozemok vedie vysoké 
napätie, 
- opýtal sa, prečo tento „nepoužiteľný“ majetok mesto nepredá verejnou súťažou, ale bude musieť 
sa o tento pozemok starať, 
- osobne je za odpredaj majetku. 
Ing. Kellner: 
- pokiaľ ide o nepoužiteľnosť majetku, je to obmedzené len pod vedením vysokého napätia a to čo 
je pravda teraz, nemusí byť o 15 rokov, 
- zákon nám ukladá, aby sme pri vysporiadaní pozemkov pod cestami budúcim žiadateľom poskytli 
pozemok primeraný aj využitím, pre tento účel nemáme dostatok iných pozemkov, 
- pokiaľ ide o udržiavanie pozemku, žiadateľ neudržiava ani svoj pozemok. 
Ing. Majerník: 
- navrhol bod na osobitné hlasovanie, 
- MsR sa dosť dlho tomuto problému venovala, 
- poukázal na to, že pôvodný majetok p. Geletku je v prostriedku, pričom v súčasnosti vlastní už 
dosť veľký pozemok, ktorý by sa dal už nejakým spôsobom zhodnotiť. 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrhy uznesení. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 725 k bodu 4. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  4 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 725. 
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Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 732 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 732. 
 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 733 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 733. 
 
 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 734 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 734. 
 
 
Mgr. Prochotská: 
- uviedla hlasovanie k bodom 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
Návrh prešiel. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 722 – 724 a 726 – 731.  
 
 
 

K bodu 12 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 Písomné interpelácie neboli predložené. 
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K bodu 13 
 

PhDr. Semeš, PhD., zástupca primátora mesta, ukončil zasadnutie mestského 
zastupiteľstva,  poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na otvorenie 55. ročníka 
Spišského trhu. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Peter Petko 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  717 -  734. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
RNDr. Ladislav Ruttkay      ....................... ............................... 
 
 
Mgr. Jozef  Para    ............................... ....................... 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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