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

___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 28. januára  2010 na 14. 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 14. mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných 
a zablahoželal všetko dobré do nového roku. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Karola Mitríka a 
Ing. Jany Kvašňákovej.  

 
V úvode primátor mesta informoval o schválení projektu „Rekonštrukcia a obnova zariadení 

soc. starostlivosti“ v celkovom náklade 2 396 000,-. €,  z toho príspevok pre mesto činí 2 276 781,- 
€.  Pri tejto príležitosti poďakoval Ing. Záborskej, ako aj ostatným pracovníkom MsÚ, za odvedenú 
prácu a poslancom MsZ za podporu. 

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

poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     31    
       z toho poslanci MsZ:          18   
                            ostatní prítomní:             13  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         8.20 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. Ing. 
Bc. Janku Brziakovú a Adnana Akrama, do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú,  RNDr. 
Ladislava Ruttkaya a Mgr. Michala Demečka. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

 
K bodu 4 

 
Návrh na schválenie programu rokovania. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ a 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. Lokálna stratégia komplexného prístupu (LSKxP) 
6. Záver 
 
 
 

K bodu 5 
 
Lokálna stratégia komplexného prístupu (LSKxP) 
Predložila: Ing. Zuzana Záborská, ÚRM 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k bodu 5. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
JUDr. Komara, PhD.: 
-  sociálno-zdravotná komisia sa  zaoberala predloženým dokumentom a vníma túto stratégiu ako 
podklad pre aktualizáciu Komunitného plánu soc. služieb, vyjadruje mu podporu a  odporúča MsZ 
tento program schváliť. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, či sa pri komplexnom programe uvažovalo aj s rozvojom bývania pre Rómov v časti 
Hájik. 
Ing. Pastiran: 
- na samotné bývanie alebo výstavbu bytov nie sú smerované výzvy, ale na infraštruktúru v rámci 
operačného programu ŽP áno,  
- potrebujeme dopracovať projektovú dokumentáciu a možno sa  budeme uchádzať aj 
o infraštruktúru v lokalite Hájik a Podskala. 
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Ing. Čurný: 
- čo sa týka rozvoja bývania pre Rómov, opýtal sa, či nebola možnosť zakotviť to v komplexnom 
programe plánovaného do roku 2017, nakoľko v ďalších rokoch môže vzniknúť program 
umožňujúci uchádzať sa aj s uvedeným projektom. 
Ing. Pastiran: 
- všetky projekty musia byť predložené v termíne od 6 – 18 mesiacov, realizácia prebehne až 
v ďalších rokoch, 
- ak nebude naplnená čiastka, uvedená vo výzve, bude vyhlásená ďalšia výzva, kde sa bude dať 
znova uchádzať aj o  projekty, ktoré doposiaľ neboli pripravené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 647 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 647. 
 
 

 
K bodu 6 

 
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta,  poďakoval  prítomným za účasť a ukončil 

mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
             PhDr. Ján Volný, PhD.            Ing. Peter Petko 
                  primátor mesta                          prednosta MsÚ 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo v Spišskej Novej Vsi prijalo uznesenie č. 647. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Ing. Bc. Janka Brziaková    ............................................. 
 
Adnan Akram      ............................................. 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing. Andrea Jančíková ............................................. 
 
Zapísala:  Mária Husová              ............................................. 
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