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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 
 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 23. septembra 2010 na 30. 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 30. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov 
MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov JUDr. Michala 
Komaru, PhD., PaedDr, Milana Vargu, Ing. Vladimíra Filinského  a RSDr. Juraja Beňu. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     41    
       z toho poslanci MsZ:          16   
                            ostatní prítomní:             25   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.50 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 Ing. 
Kvetoslavu Kucharovičovú a Adnana Akrama, do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, 
MUDr. Jána Mokriša a MUDr. Jána Pukluša. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
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, 
- navrhol  doplniť  nové body: 
  15 - Odkúpenie poslaneckých notebookov po ukončení mandátu poslanca MsZ vo volebnom     
          období 2006 – 2010, 
  16  - Návrh VZN mesta SNV o určení názvu ulice v meste SNV 
  17  - Informácia o uznesení Rady TV Reduta 
  18  - Informácia o zasadnutí orgánov Lesov mesta, s. r. o., Spišská Nová Ves 
 
- informoval o uskutočnenom výberovom konaní na funkciu náčelníka MsP. Nakoľko 3 uchádzači 
získali rovnaký počet bodov, výberové konanie neurčilo víťaza. Povereným náčelníkom MsP je 
Andrej Boroň a to až do zvolenia nového MsZ a nového vedenia mesta, ktoré si potom vyberie 
náčelníka MsP, 
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program 
Hlasovanie: 
za:  16    
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. Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ a zloženie sľubu náhradníka 
6. Aktuálne informácie o príprave a realizácii projektov mesta 
7. Informácia o napĺňaní procesu aktualizácie a tvorby PHSR mesta 
8. Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2010 
9. Dofinancovanie rekonštrukcií ZŠ - 2. etapa prác naviac 
10. Rokovací poriadok MsZ 
11. Štatút mesta Spišská Nová Ves 
12. Návrh na vyradenie prebytočného majetku v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 
13. Správa o kontrolnej činnosti 
14. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
15. Odkúpenie poslaneckých notebookov po ukončení mandátu poslanca MsZ vo volebnom období 

2006 – 2010 
16. Návrh VZN mesta SNV o určení názvu ulice v meste SNV 

      17. Informácia o uznesení Rady TV Reduta 
      18. Informácia o zasadnutí orgánov Lesov mesta, s. r. o., Spišská Nová Ves 

19. Interpelácie, otázky poslancov 
20. Záver 
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K bodu 5 
 

Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ a zloženie s ľubu náhradníka 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- prečítala sľub poslanca, ktorý Mgr. Rastislav Javorský potvrdil svojim podpisom v pamätnej knihe 
mesta, 
- primátor mesta odovzdal Mgr. Javorskému osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 741 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 741. 
   

 
K bodu 6 

 
Aktuálne informácie o príprave a realizácii projekt ov mesta 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, v akom štádiu je príprava územia na projekt Priemyselná zóna Podskala, ktorý by mal 
byť ukončený do konca roka 2010. 
Ing. Záborská: 
- príprava územia je v štádiu stavebného konania, ktoré začal OcÚ Smižany 19. 8. 2010,   
- stavebné konanie prebieha, bolo potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu v oblasti 
požiarnej ochrany, ak sa nedostatky odstránia, bude sa pokračovať v stavebnom konaní, 
- Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR je mesačne informované o príprave stavby, zmluva 
s ministerstvom je platná. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, či dátum ukončenia - rok 2010 - je reálny. 
Ing. Záborská: 
- dátum ukončenia v žiadosti nebol stanovený presne,  bol odhadovaný len z našej strany, 
- medzitým bola podaná žiadosť na MHV SR o zmenu termínu, z toho dôvodu nás ministerstvo 
mesačne žiada o predkladanie správ o vývoji tejto stavby. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že o týchto termínoch sa uvažovalo ešte pred nástupom hospodárskej krízy, 
- investor, ktorý má tam prísť, je stále reálny, 
- informoval, že v minulom týždni rokoval aj s ďalším potenciálnym  investorom, táto otázka je ešte 
stále otvorená. 
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A. Akram: 
- pripomenul primátorovi jeho predvolebný postoj z roku 2006, kedy sa vyjadril, že je výhodou pre 
mesto mať primátora z tej istej politickej strany, ako je zostavená Vláda SR, z dôvodu lepšej 
možnosti získania externých zdrojov z fondov EÚ a Vlády SR, 
- opýtal sa primátora, či stále má na to rovnaký názor. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že miliarda, ktorú sme získali z externých zdrojov, je výsledkom práce nás všetkých a že 
táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej, 
- pripomenul prvý výjazd premiérky Vlády SR v našom meste, kedy sme získali 7,5 mil. € na most 
pri Embracu a na vytvorenie nových pracovných miest v Embracu, 
- poznamenal, že eurofondy prúdia do mesta ďalej aj za novej vlády, nakoľko kontinuita na 
ministerstvách je do určitej miery zachovaná, výmeny sa udiali len na vyšších postoch, 
- z našej strany ide o dobre pripravené projekty, 
- verí, že dobrá spolupráca bude pokračovať aj naďalej. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podotkol, že  zasadnutie MsZ by nemalo začínať v takomto duchu. 
MUDr. Pukluš: 
- poďakoval A. Akramovi za diskusný príspevok, 
- poznamenal, že nezáleží na tom, kto je vo vláde, ale je dôležité, čo sa v meste robí a že dotácie 
dostávame aj naďalej. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pani premiérke listom poďakoval a opätovne ju pozval na návštevu do nášho mesta, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 742 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 742. 
 

 
K bodu 7 

 
Informácia o nap ĺňaní procesu aktualizácie a tvorby PHSR mesta 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 7. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 743 k bodu 7. 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 743. 

 
 

K bodu 8 
 

Informatívna správa o plnení rozpo čtu Mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2010 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- poukázal na nízke plnenie kapitálových príjmov za predaj pozemkov a vytkol, že stále chýbajú 
peniaze z predaja pozemkov pod Kauflandom, 
- podmienkou platby za pozemky „vraj“ bolo postavenie mostu,    
- myslí si, že je viditeľné, že most sa tam reálne stavia, niet za čím čakať,  
- je najvyšší čas, aby vedenie mesta urobilo kroky, aby peniaze prišli na účet. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 744 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:    0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 744. 

 
 

K bodu 9 
 
Dofinancovanie rekonštrukcií ZŠ - 2. etapa prác nav iac 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na mesačník Informátor 9/2010, kde sú uvedené termíny ukončenia jednotlivých 
rekonštrukcií  základných škôl, pričom reálne i zmluvne sú termíny ukončenia odlišné -  až v roku 
2011, 
- požiadal, aby informácie v mesačníku korešpondovali s realitou. 
 



6

Ing. Gonda: 
- v Informátore sú uvedené termíny, ktoré sa týkajú internej dohody medzi investorom, mestom 
a dodávateľom, ktorí sa dohodli, že práce, ktoré majú byť dokončené na jar budúceho roku, budú 
ukončené skôr. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dodal, že termíny v Informátore boli predpokladané, nie všetky sa podarilo dodržať a boli dodané 
z oddelenia výstavby. 
MUDr. Pukluš: 
- požiadal o vysvetlenie, kto je zodpovedný za nedodržanie termínov a čo sa myslí tým, že 
realizátor sa pokúsi, aby stavby boli dokončené v termíne, 
- požiadal zástupcu mesta, aby na jednotlivých školách rodičov informovali, aká je súčasná 
situácia a kto je za čo zodpovedný, 
- myslí si, že stavebný dozor nevykonáva dostatočne svoju prácu, poukázal na ZŠ Nad Medzou. 
Ing. Gonda: 
- 80 – 90 % prác je zrealizovaných v predstihu, dodávatelia nie sú v sklze s termínom, ktorý majú 
zazmluvnený, 
- rekonštrukcie škôl sa uskutočňujú za prevádzky, čo prináša isté príkoria, 
- osobne absolvoval minimálne 2 stretnutia v ZŠ Ing. Kožucha na pozvanie rady školy, kde 
vysvetľoval rozsah a postup prác, pričom na žiadnom stretnutí nezaznela vážna výhrada k plneniu 
povinností, 
- jediným problémom bol dodávateľský vzťah v ZŠ Nad Medzou, 
- zopakoval, že na žiadnej škole nie je časový sklz, 
- poukázal aj na poveternostné podmienky - tento rok je mimoriadne daždivý, 
- ubezpečil, že rekonštrukcie škôl budú dokončené tak, aby sa vyčerpali všetky prostriedky 
z nenávratných finančných zdrojov. 
Ing. Majerník: 
- vyslovil uznanie a radosť z toho, že sa rekonštruuje taký počet škôl, 
- pri takomto rozsahu prác sa môže vyskytnúť nespokojnosť zo strany rodičov, ale je na to vedenie 
školy, ktoré takéto vecí zvláda, 
- na všetkých školách sa jedná o veľké úpravy a robiť súbežne rekonštrukcie 5-tich škôl je zázrak, 
- požiadal poslancov, aby schválili predloženú čiastku. 
Mgr. Para: 
- ide o jedinečnú situáciu, financie, ktoré do škôl prišli, už nikdy neprídu v takom rozsahu, 
- rodičia by mali pochopiť túto situáciu, 
- poďakoval Ing. Gondovi, oddeleniu školstva a všetkým, ktorí sa o to pričinili. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal,   že ide o rekonštrukciu 6 základných škôl a pribudne aj ZŠ sv. Cyrila a Metóda, 
- predstava, že za 2 mesiace sa stihne zrekonštruovať škola, je nereálna, 
- všetky zmluvy sú zatiaľ v limite, ak by neboli dodržané, potom sa vyvodia dôsledky. 
Ing. Čurný: 
- opýtal sa, ako budú financované tieto bežné práce, či ideme brať úver. 
Ing. Pastiran: 
- práce naviac majú charakter kapitálových výdavkov a budú hradené zo schválených úverových 
zdrojov. 
RNDr. Ruttkay: 
- priklonil sa k názoru MUDr. Pukluša, niektoré školy idú dobré a niektoré nie, 
- je presvedčený, že niektoré práce sa časovo predĺžujú, vedenia škôl s tým nie sú spokojní, 
- poukázal na skutočnosť, že mesto sa vzdalo verejného obstarávania a výsledok verejného 
obstarávania je taký, že rekonštrukcie niektorých škôl robia firmy, ktoré by v korektnom verejnom 
obstarávaní nikdy nerealizovali takéto projekty, 
- všetky stavby v meste robia firmy zvonku, ale nie všetky sú zlé, iba jedna je problematická. 
Ing. Gonda: 
- na adresu  ZŠ Nad Medzou pripomenul, že to bola prvá škola, na ktorú mesto obdržalo zmluvu 
o NFP a prvá škola, kde sa uskutočnila verejná súťaž na výber dodávateľa stavby, 
- keďže medzičasom boli zmenené podmienky na výber dodávateľa, v SR bolo plošne zrušených 
cca 70 takýchto verejných súťaží, 
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- súťaž sa  teda musela opakovať a tým sa 2-ročný termín zo zmluvy o NFP posunul, 
- doposiaľ nebola možnosť predĺžiť túto 2-ročnú lehotu, 
- termín ukončenia je daný na určitý objem prác a preto  by sa mal termín  predĺžiť, no aj napriek 
týmto skutočnostiam všetci dodávatelia držia termín ukončenia prác, 
- poukázal na ZŠ Levočská ul., kde objem prác bol navýšený o 100 tis. €, napriek tomu termín 
ukončenia bol skrátený o pol roka, 
- ubezpečil, že na každej škole je predpoklad, že práce budú ukončené skôr, ako je to uvedené 
v zmluve, 
- čo sa týka ZŠ Nad Medzou, problém bol v tom, že škola je pavilónového typu; všetky vzniknuté 
škody v plnom rozsahu dodávateľ uhradí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Gondu, aby vysvetlil, ako prebiehal výber dodávateľa. 
Ing. Gonda: 
- výber dodávateľa z kapacitných dôvodov zabezpečovali externé spoločnosti, ktoré majú na to 
odbornú spôsobilosť, 
- celý proces bol skontrolovaný zo strany manažmentu bývalého ministerstva výstavby, až  potom 
bolo možné uzatvoriť zmluvy o dielo. 
Ing. Bubeník: 
- kritika je dobrá vec, keď je konštruktívna a napomáha riešiť problémy, ale nezdá sa mu správne, 
keď niekto kritizuje takú akciu, akou je rekonštrukcia základných škôl, kde je okolo 200 mil. Sk 
investícií, 
- celý proces sa ťahá niekoľko rokov, ešte predchádzajúce MsZ začalo s prípravou projektovej 
dokumentácie, 
- myslí si, že práce naviac v čiastke 900 tis. €  sa nemusia čerpať len z úverových zdrojov, ale 
možno aj z rezervy, ktorá vznikla  z  prijatých opatrení pri viazaní finančných  prostriedkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítal návrh uznesenia č. 745 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 745. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 9.15 – 9.50 
 
 

K bodu 10 
 
Rokovací poriadok MsZ 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
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Ing. Čurný: 
- reagoval na paragraf, v ktorom sa hovorí o zástupcovi primátora,  
- v meste nad 20 tis. obyvateľov môžu byť dvaja zástupcovia primátora, 
- poukázal na to, či v dnešnej situácii je to dobrý signál, že ideme do možnosti mať v meste dvoch 
zástupcov primátora, 
- podľa jeho názoru jeden zástupca primátora je reálne využiteľný na 50 % a v podstate dosť 
zaťažuje rozpočet mesta, 
- opýtal sa, prečo teda ideme do alternatívy mať v meste dvoch zástupcov primátora, jeden je 
maximálne postačujúci. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- možnosť mať dvoch zástupcov primátora vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, ale táto 
možnosť doposiaľ nebola využitá, 
- čo sa týka vyťaženosti zástupcu primátora, závisí to od konkrétnych ľudí, prerozdelenia a náplne 
práce. 
- PhDr. Semeš, PhD.: 
- reagoval na príspevok Ing. Čurného, 
- neprislúcha mu hodnotiť svoje dielo, ani nepodporuje alternatívu mať dvoch zástupcov primátora, 
ale na svoju obranu povedal, že sa snažil vykonávať prácu veľmi svedomito a bol vyťažený nad 
mieru povinných pracovných hodín. 
Ing. Čurný: 
- svojim príspevkom nenarážal na PhDr. Semeša, PhD., hovoril zo svojej osobnej skúsenosti, 
- navrhol, aby alternatíva mať dvoch zástupcov primátora bola vyškrtnutá z Rokovacieho poriadku 
MsZ. 
Mgr. Para: 
- poznamenal, že zástupca primátora má toľko práce, akým množstvom je poverený. 
Ing. Bubeník: 
- myslí si, že VZN a Rokovací poriadok MsZ sa  k nim približuje, mali by korešpondovať so 
zákonmi SR,   
- návrh Ing. Čurného považoval za zbytočný, do budúcnosti nemá žiaden vplyv, pretože budúce 
MsZ môže schváliť dvoch zástupcov primátora. 
Ing. RNDr. Brovková: 
 - uviedla, že Rokovací poriadok MsZ musí byť v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
a súvisiacou legislatívou. 
Ing. Čurný: 
- súhlasil s tým, čo povedala Ing. RNDr. Brovková, ale myslí si, že nič neporušíme, keď si to 
upravíme na naše podmienky, nakoľko sa jedná o rokovací poriadok tohto MsZ, 
- ak bude budúce MsZ chcieť, nech si zvolí dvoch zástupcov primátora. 
PhDr. Volný, PhD. 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh Ing. Čurného. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Čurného – v § 4 vyškrtnúť slová „dvaja zástupcovia primátora“. 
Hlasovanie: 
za:    6     
proti:  1 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 746 k bodu 10. 
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Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 746. 
 
 

K bodu 11 
 
Štatút mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že v Štatúte mesta chýba definícia výrazu „podieľať sa na samospráve mesta“, 
nevedel, či to znamená aj voliť orgány mesta. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- jednotlivé ustanovenia v Štatúte mesta sú výňatky zo Zákona o obecnom zriadení a inej 
legislatívy a rámcovo upravujú tieto skutočnosti. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal, aby - ak sa odvolávame na nejaký zákon - bolo to zreteľnejšie vysvetlené, aby sa 
predišlo nezrovnalostiam. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- citovala zo Zákona o obecnom zriadení, ktorý to presne takto upravuje, ako je to v Štatúte mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že Štatút mesta je dobre a dosť jasne spracovaný. 
Ing. Čurný: 
- podľa Zákona o obecnom zriadení sú symbolmi mesta erb, vlajka, pečať a znelka, ale podľa 
Štatútu mesta je to ešte aj logo mesta a insígnie, čo už presahuje rámec zákona, 
- insígnie nikdy neboli symbolmi mesta, 
- opýtal sa, či tieto nové symboly sú zaregistrované v heraldickom registri SR, 
- poukázal na § 2 – MsR, opýtal sa, ako je to myslené, že MsR tvorí 5 poslancov zvolených 
v priamych voľbách. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- toto ustanovenie súvisí s rokovacím poriadkom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pokiaľ ide o doplnené  symboly mesta,  je to nad rámec zákona, pričom obec si môže stanoviť aj 
ďalšie symboly, 
- všetci poslanci  MsZ boli zvolení v priamych voľbách, tak to bolo definované stále, 
- požiadal Ing. Čurného, aby predniesol svoj návrh. 
Ing. Čurný: 
- citoval zo Zákona o obecnom zriadení, kde sa hovorí, že ide o poslancov zvolených v MsZ, nie 
v priamych voľbách. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol opraviť v Štatúte mesta výraz „zvolených v priamych voľbách“  miesto toho bude  
„zvolených v MsZ“, 
- navrhol, aby sa  o tom nehlasovalo, v štatúte to bude opravené, aby to bolo štylisticky správne, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 747 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 747. 
 
 

K bodu 12 
 
Návrh na vyradenie prebyto čného majetku v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská N ová Ves 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 748 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 748. 
 
 

K bodu 13 
 

Správa o kontrolnej činnosti 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- vystúpil ako člen komisie kontroly, 
- z dôvodu zlej spolupráce medzi komisiou kontroly a hlavnou kontrolórkou citoval hlavnej 
kontrolórke § 10 Zákona o obecnom zriadení, 
- poukázal na to, že aj keď komisia kontroly nemá stanovenú náplň práce MsZ, intuitívne vie, čo je 
jej náplňou, 
- kontroly sa komisia snažila vykonávať tak, aby bola presvedčená, že to, čo predkladá hlavná 
kontrolórka, je aj ich názorom, 
- doposiaľ sa nestalo, aby názor komisie kontroly a hlavnej kontrolórky bol totožný, 
- poukázal na posledné zasadnutie komisie kontroly, kde im nebolo umožnené nahliadnuť do  
materiálov, 
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- vyjadril názor, že komisia kontroly nie je presvedčená o tom, že doposiaľ vykonané kontroly sú 
naozaj reálne, 
- pre budúcnosť požiadal, aby MsZ ujasnilo náplň práce komisie kontroly a jej postavenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril poľutovanie, že vzťahy medzi komisiou kontroly a hlavnou kontrolórkou nie sú dobré, 
- hlavná kontrolórka nepodlieha primátorovi, bola zvolená MsZ, 
- verí, že sa to v budúcnosti zlepší. 
Ing. Zozuľáková: 
- myslí si, že sa snaží spolupracovať s komisiou kontroly, 
- jej povinnosťou v zmysle zákona je predkladať správy MsZ, 
- tieto správy predkladá aj komisii kontroly, 
- nie je mysliteľné, aby komisia kontroly, ak zasadá 2 – 3 hodiny, preštudovala všetky doklady 
k danej kontrole, 
- poznamenala, že nie je stotožnená s niektorými názormi, námetmi alebo domnienkami komisie 
kontroly, 
- jej náplňou je vykonávanie následnej finančnej kontroly v zmysle zákona 502/2001 o finančnej 
kontrole a vnútornom audite, 
- nikdy do kontroly nedáva svoj názor alebo domnienku, 
- kontroly vykonáva v zmysle plánu, ktorý je odsúhlasený MsZ, pričom striktne dodržiava zákon,  
- do žiadnej kontroly nemôže zakomponovať názor komisie kontroly, 
- tieto názory môžu byť zakomponované v opatreniach, ktoré má kontrolovaný subjekt prijať, 
- myslí si, že názory do správy o následnej finančnej kontrole nepatria. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že všetky zistené nedostatky neostali bez povšimnutia a že boli z nich voči príslušným 
zodpovedným ľuďom vyvodené dôsledky, 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 749 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 749. 
 
 

K bodu 14 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
Prizvaný: PhDr. Ing. Pavol Vil ček, riadite ľ SKCH 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 14, 
- 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. 
Body bez pripomienok: 
- 14/1, 14/2,  14//6,  14/7, 14/8, 14/9, 14/10 a 14/11. 
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BOD 14/3 - SpKCH: 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal informáciu z rokovania MsR, ktorá odsúhlasila predaj objektu pre SpKCH za sumu  
200  tis. € a zdôvodnil to nasledovne: 
- nakoľko v súčasnosti je nedostatok miest v predškolských zariadeniach, z MsV Tarča neustále 
zaznievajú pripomienky ohľadom tejto niekdajšej škôlky, 
- zbúraním stredného bloku nastane nová situácia, ťažko sa bude v budúcnosti ohodnocovať toto 
dielo, 
- v minulosti bolo mesto ústretové k takýmto zariadeniam (Alžbetka, ZŠ sv. Cyrila a Metóda) a boli  
predané za symbolickú cenu  1,- Sk, 
- mesto si v súčasnosti berie úvery na investičné akcie, 
- suma 200 tis. € bola navrhnutá z dôvodu čistoty budúcich vzťahov medzi mestom a SpKCH. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na potrebu vysporiadania tohto majetku, 
- pripomenul, že nejde o žiadnu firmu alebo produkujúci podnik, 
- poukázal na podobnú situáciu z minulosti pri predaji Alžbetky alebo cirkevnej školy, 
- taktiež poukázal na vzťah bývalá gynekológia, mesto a KSK, kde mesto tento objekt nezískalo 
a KSK ho predal za 11 mil. Sk súkromnej inštitúcii, 
- myslí si, že mesto môže svoje peniaze získať aj z iných zdrojov, 
- pripomenul, že SpKCH zobrala na seba bremeno starostlivosti o postihnuté deti, aby mohla ďalej 
fungovať a skvalitňovať prostredie a urobiť radosť rodičom týchto detí,  
- navrhol odpredaj budovy za symbolickú cenu - 1 € s tým, že v zmluve bude zakotvené, že 
SpKCH zabezpečí dobudovanie svojej starostlivosti a vybudovanie školy.  
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol, že SpKCH chce do tohto objektu investovať 1 800 000 €, 
- čo sa týka bývalej gynekológie, mesto budovu chcelo kúpiť v čase, keď ešte nebola hospodárska 
kríza, 
- je pravdou, že KSK nám núkal gynekológiu za vysokú cenu, pričom v súčasnosti ju predal lacno, 
nakoľko teraz sa majetok predáva ťažko, 
- myslí si, že 200 tis. € nie je vysoká čiastka,  
- doposiaľ  vedenie SpKCH nereagovalo na našu ponuku, 
- poukázal na situáciu spred roka, keď rodičia na Radnicu „prišli robiť poriadok“ pre nejaký zlý 
zákon, pričom to patrilo niekde inde, a prevažne sa jednalo o rodičov z okolitých miest. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal, aby sa rokovalo pragmaticky, nie emotívne. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že PhDr. Semeš, PhD., ho nepresvedčil svojim vystúpením. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pokiaľ ide o cirkevnú ZŠ mesto urobilo krok, na ktorý nikto predtým nemal odvahu – dalo cirkvi 
objekt za symbolickú 1,- Sk a tiež prispelo k tomu, aby projekt bol úspešný a že tiež aj táto škola 
pôjde do rekonštrukcie, 
- poukázal aj na ďalšie problémy, ktoré je potrebné riešiť - nedostatok miest v materských školách 
(chýba 250 miest), ktoré sa v minulosti likvidovali, dnes je ich akútna potreba, 
- verí, že aj v tomto prípade sa nájde východisko a že spolupráca so SpKCH bude pokračovať. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- na MsR sa pýtal, čo znamená predaj za symbolickú cenu, no nedostal žiadnu odpoveď, 
- po odchode SpKCH z rokovania MsR sa stanovila suma 200 tis. €, 
- myslí si, že uvažujeme racionálne. 
MUDr. Mokriš: 
- súhlasil s tým, že chýbajú miesta v MŠ a DJ, 
- nestotožnil sa so sumou 200 tis. €, 
- opýtal sa, či za tú cenu sa bude predávať len budova a priľahlé pozemky, alebo aj celý 
nezastavaný pozemok, 
- SpKCH tvrdí, že pozemok vzadu nebude využívať, alebo aby bol využívaný spoločne aj pre 
obyvateľov sídliska. 
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Ing. Kellner: 
- cena navrhnutá MsR je len za budovu, lebo takto znela žiadosť. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či znalecký posudok bol urobený už po rekonštrukcii 1. časti, ktorú mala SpKCH 
v nájme. 
Ing. Kellner: 
- znalecký posudok sa robí v aktuálnom čase a k aktuálnemu stavu, 
Mgr. Javorský: 
- bol prekvapený tým, že mesto predáva budovu, ktorá je majetkom mesta, pričom SpKCH do 
budovy už investovala peniaze, 
- opýtal sa, ako MsR dospela k sume 200 tis.  
PhDr. Semeš, PhD.: 
- k návrhu sa dospelo, keď zástupcovia SpKCH opustili rokovaciu  miestnosť a na základe návrhu, 
ktorý bol predložený MsR si členovia MsR tento návrh osvojili. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, aký kľúč zvolí MsZ  a či má spôsobilosť, aby vedelo určiť, aký je rozdiel medzi 
jednotlivými charitatívnymi subjektmi a prečo sa robia rozdiely medzi nimi, ak robia rovnakú 
činnosť, 
- opýtal sa, prečo sa predáva budova bez pozemkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- žiadosť SpKCH bola len na odkúpenie budovy. 
Mgr. Javorský: 
- pripojil sa k návrhu RNDr. Ruttkaya, navrhol predaj za symbolickú cenu - 1 €. 
Ing. PhDr. Vilček: 
- reagoval na petičnú akciu na Radnici, ktorú spomínal PhDr. Semeš, PhD., jednalo sa o Dom 
Charitas sv. Jozefa, ktorý je pobytovým zariadením a slúži nielen občanom SNV, ale predovšetkým 
pre cezpoľných, 
- naopak, škola slúži najmä pre deti zo SNV, resp. blízkeho okolia, 
- je samozrejmé, že aj deti, ktoré sú v pobytovom zariadení, navštevujú  túto školu, 
- k cene sa nevyjadrili, doposiaľ nevedeli, akú hodnotu má budova, pretože znalecký posudok ešte 
nebol urobený, 
- rozprával s Otcom biskupom, cena 200 tis. € je pre nich veľa, 
- informoval o súčasnej situácii v škole – jeden trakt už majú zrekonštruovaný, druhý chcú 
zrekonštruovať, ale podľa vyjadrenia statika je v takom stave, že najlepšie bude, ak sa zbúra    
a trakt C je potrebné dostaviť a prerobiť, 
- znova pozval prítomných na obhliadku školy a technického stavu budovy, ktorá je vo veľmi zlom 
stave, 
- čo sa týka pozemku priamo pod budovou, katastrálny úrad im to nedovolil previesť, 
- ostatné pozemky nepotrebujú vlastniť, chcú tam urobiť ihriská nielen pre deti školy, ale aj pre deti 
zo sídliska, 
- k cene doplnil, že jeho predchodcovi túto budovu mesto núkalo  pred 5-mi rokmi za 3 mil. Sk, 
čakali, že teraz bude táto suma nižšia. 
 
BOD 14/4 – p. Pustay: 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že MUDr. Pustay urobil novú prístavbu a teraz dodatočne žiada vysporiadať 
pozemky, pretože vie, že sa mu to schváli, 
- nakoľko sa jedná o čerstvú prístavbu, navrhol, aby cena za odpredaj pozemku bola 5-násobne 
vyššia, ako určuje znalecký posudok, t. j., 529,20 €. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poznamenal, že návrh RNDr. Ruttkaya je oproti podstate predchádzajúceho bodu vo veľkom 
nepomere.    
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BOD 14/5 – COOP Jednota 
Ing. Kellner: 
- požiadal aktuálne doplniť do uznesenia dátum vypracovania GP - 20. 9. 2010 a overeného 22. 9. 
2010. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, aká bola cena pozemkov, keď sa predávali v poslednej fáze pre Billu. 
Ing. Kellner: 
- nepamätal si presnú sumu, ale bolo to za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý si objednala 
Slovenská správa ciest, ktorá bola správcom tohto štátneho pozemku. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že COOP Jednota získa kúpou tohto pozemku obrovský pozemok, ktorý spolu 
s pozemkom pod  budovou bude mať 7000 m2, 

- myslí si, že  cena by mala byť vyššia, ako je navrhovaná odhadcom, 
- poukázal na bod 1 – pozemok pri kruhovej križovatke na Markušovskej ceste, kde súdno- 
znalecký odhad bol 62 €/m2, 
- navrhol predaj za cenu 60 €/m2, čím by  sa suma zvýšila na 244 tis. €. 
Ing. Bubeník: 
- čudoval sa riaditeľovi COOP Jednota, že to chcú odkúpiť, nakoľko sa jedná o komunikácie 
a chodníky, ktoré slúžia občanom. 
RNDr. Ruttkay: 
- vysvetlil, že sa jedná o ucelenú plochu parkoviska, nie o chodníky a komunikácie, tie sú 
odčlenené. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na predaj tohto pozemku aj v kontexte s projektom baníckeho námestia, 
- myslí si, že v rámci projektu sa počíta s využitím plochy tohto parkoviska, 
- mesto sa týmto predajom zbavuje možnosti vstupovať do tohto územia a to dokonca za nízku 
cenu, ktorá je ešte nižšia, ako cena, za ktorú mesto kupuje pozemky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je na rozhodnutí poslancov MsZ, za akú cenu sa pozemky predajú, 
- pripomenul, že dnes o 14.00 h sa uskutoční kontrolný deň na výstavbe Multifunkčného banícko- 
energetického centra a na bytovom dome VillaNova, 
- tiež pripomenul, že niekedy mesto predávalo pozemky v tejto časti po 150,- Sk/m2 a potom 
postupne narástli na cene pre konečného vlastníka na sumu 2 000 Sk/m2, 
 - informoval, že je vydané stavebné povolenie na výstavbu novej Billy (spolu s rekonštrukciou 
križovatky), ktorá by mala začať na jar 2011. 
Ing. Kellner: 
- upozornil, že vlastnenie pozemku pod parkoviskom neznamená, že sme oprávnení používať 
parkovisko. 
MUDr. Pukluš: 
- myslí si, že vzhľadom na kontinuitu územia bolo by zaujímavé odkúpiť tento pozemok teraz 
a potom ho predať za vyššiu cenu, 
- navrhol tento bod stiahnuť z rokovania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku na poradu klubov. 
 
PRESTÁVKA: 11.35 – 11.50 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - po prestávke požiadal poslancov o hlasovanie k bodom, ku ktorým nebola diskusia: 14/1, 14/2, 
14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10 a 14/11. 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 750, 751, 755, 756, 757, 758, 759 a 760. 
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Hlasovanie k bodu 3 - SpKCH 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, pokiaľ by neprešli navrhnuté alternatívy, aby sa hlasovalo aj o predaji za cenu 100 tis. € 
a opýtal sa, kto z poslancov si osvojí tento návrh. 
Ing. Bečarik: 
- osvojil si tento návrh. 
PhDr. Volný, PhD. 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh RNDr. Ruttkaya. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh RNDr. Ruttkaya - predaj objektu za 1 €, 
 
Hlasovanie: 
za:  4    
proti:  4 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 1  
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh Ing. Bečarika. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh Ing. Bečarika - predaj objektu za 100 tis. €, 
Hlasovanie: 
za:  3    
proti:  3 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 1  
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
 Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 752 k bodu 14/3. 
Hlasovanie: 
za:  7    
proti:  3 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0  
 
UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ. 
 
Nakoľko poslanec Ing. Beharka zahlasoval chybne, primátor navrhol opravné hlasovanie k tomuto 
bodu. 
Hlasovanie: 
za:  9   
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 4 
 
UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal, aby poslanci nevyťahovali karty z hlasovacieho zariadenia, ale aby prejavili svoj názor 
hlasovaním a navrhol ďalšie hlasovanie. 
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Mgr. Javorský: 
- aj nehlasovanie je vyjadrenie názoru poslanca, 
- opýtal sa, či sa bude hlasovať dovtedy, kým to neprejde, 
- v tomto prípade je potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných poslancov, takže uznesenie ani na 
druhý pokus nebolo schválené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril sklamanie z toho, že to nebolo chválené, chceli vyjsť v ústrety SpKCH, 
- verí, že sa nájde nejaké východisko. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poukázal na to, že je slobodná vôľa všetkých poslancov vyjadriť svoj názor, čo bolo možné vidieť 
aj na tomto hlasovaní.  
 
 
Hlasovanie k bodu 4 – MUDr. Pustay 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh RNDr. Ruttkaya. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh RNDr. Ruttkaya – zvýšenie ceny na 529 €. 
Hlasovanie: 
za:  5    
proti:  3 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0  
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
 Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 753 k bodu 14/4. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  3 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 753. 

 
 

Hlasovanie k bodu 5 – COOP Jednota 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh RNDr. Ruttkaya. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh RNDr. Ruttkaya - predaj za cenu 60 €/ m2. 
Hlasovanie: 
za:  8    
proti:  0 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0  
Návrh nebol schválený. 
 
MUDr, Pukluš: 
- stiahol svoj návrh. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala  pôvodný návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 754 k bodu 14/5. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:  3 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 754. 
 
 

K bodu 15 
 
Odkúpenie poslaneckých notebookov po ukon čení mandátu poslanca MsZ vo volebnom období 
2006 - 2010 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok, 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 761 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 761. 
 
 

K bodu 16 
 
Návrh VZN mesta SNV o ur čení názvu ulice v meste SNV 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 762 k bodu 16. 
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Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 762. 
 
 

K bodu 17 
 
Informácia o uznesení Rady TV Reduta 
Ústna informácia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal uznesenie zo zasadnutia Rady TV Reduta, ktorá zasadala 21. 9. 2010: 
1. Vysielanie spravodajstva TV Reduta do konania komunálnych volieb bude prebiehať  
    v nezmenenej štruktúre. 
2. Počas volebnej kampane v dňoch 10. – 25. 11. 2010 v spravodajstve TV Reduta kandidáti na  
    primátora a poslancov nebudú exponovaní. 
3. V prípade prípravy šotu, ktorý by mohol byť sporný (kandidáti na primátora a poslancov) sa  
    Rada TV Reduta operatívne stretne a posúdi možnosť odvysielania šotu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či kandidáti na primátora nebudú pri okrúhlom stole a prečo. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- je ťažké hľadať nejakú správnu mieru, preto sa tak dohodlo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- bol to návrh RNDr. Ruttkaya, takže je to všeobecná dohoda, 
- verí, že to bude korektné. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol, aby sa neopakovala situácia spred 4 rokov a opýtal sa, prečo to chceme robiť tak isto, 
keď vtedy to bolo zlé, 
- tiež navrhol, aby sa dala možnosť TV Reduta, ak bude o to záujem, vidieť kandidátov na 
primátora za okrúhlym stolom, 
- myslí si, že občanov to bude zaujímať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- to nie je to isté, ako bolo pred 4 rokmi. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že na zasadnutí Rady TV Reduta nebola priamo otvorená problematika okrúhleho 
stola,  
- riešila sa len otázka kampane na primátora a poslancov MsZ, kde sa dohodli, že kampaň nebude 
prebiehať v TV Reduta,  
- čo sa týka okrúhleho stola M. Blahut naznačil, že je dosť problematické robiť okrúhly stôl. 
MUDr. Mokriš: 
- v minulom volebnom období bol členom Rady TV Reduta a tiež sa jednoznačne dohodli, že 
nepôjdu do okrúhlych stolov. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- vysvetlil, čo znamená, že poslanci nebudú exponovaní. 
Mgr. Para: 
- súhlasil s návrhom Rady TV Reduta, nakoľko sa nedajú zabezpečiť pre všetkých kandidátov 
rovnaké podmienky. 
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Ing. Čurný: 
- opýtal sa, ako je to myslené, že kandidáti nebudú exponovaní,  
- vysvetlil, že výraz exponovaný znamená priamy rozhovor, to znamená, že nedostanú priamo na 
mikrofón slovo počas volebnej kampane. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- bolo to myslené tak, že kandidáti nebudú poskytovať rozhovory. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 763 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 763. 
 
 

K bodu 18 
 
Informácia o zasadnutí orgánov Lesov mesta, s. r. o ., Spišská Nová Ves 
Ústna informácia. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18. 
Ing. Sakmáry: 
- informoval o zasadnutí Dozornej rady a Valného zhromaždenia Lesov mesta SNV, s. r. o., dňa 
10. 9. 2010, kde bola predložená podrobná analýza speňažovania drevnej hmoty, 
- bolo konštatované, že drevnú hmotu odoberajú 10 odberatelia, z toho 1 zahraničný z Poľska, 
- tiež informoval o výjazdovom zasadnutí MsR dňa 16. 9. 2010, na ktorej boli prítomní oboznámení 
so stavom ťažby, speňažovania dreva, hospodárením, pracovnou disciplínou a obnovou lesa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- poznamenal, že nebolo splnené uznesenie, nakoľko neodznela odpoveď, aké opatrenia boli 
prijaté na zvýšenie speňažovania drevnej hmoty a k čomu to dospelo od 15. 7. 2010. 
Ing. Sakmáry: 
- ich cieľom je zvýšiť speňažovanie drevnej hmoty, ale ak trh nefunguje, nedá sa to splniť, 
- speňažovaním a odberateľmi sa zaoberajú denne, 
- od začiatku roka je priemerné speňaženie 35,89 €, za august 2010 to bolo 38,80 €, 
- zmluvy s odberateľmi robia štvrťročne podľa cenníka, 
- vo 4. štvrťroku  budú ceny pravdepodobne vyššie, trh je priaznivý, 
- v minulom roku drevo nešlo na odbyt, v súčasnosti je situácia iná, 
- so stavom pravidelne oboznamujú valné zhromaždenie. 
Ing. Čurný: 
- znova vyjadril nespokojnosť s odpoveďou Ing. Sakmáryho 
- ceny za predaj dreva považoval za „smiešne“ a speňažovanie drevnej hmoty za veľmi lacné, 
- poukázal na tvorbu  cien - v cenníkoch pre drobných odberateľov sa cena 35 € nenachádza, 3 C 
je za 48 €, 
- odbyt momentálne prevyšuje 10-násobne existujúcu ponuku, 
- v Štátnych lesoch predávajú drevo 3 C za 48 – 52 €. 
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Ing. Sakmáry: 
- v Štátnych lesoch je podmienkou elektronické meranie, kde je automatická strata na drevnej 
hmote 15 %, 
- u nás sa meria klasickým spôsobom, 15 % sa neodrátava. 
Mgr. Javorský: 
- pripomenul primátorovi, ako to bolo v minulosti, keď bol poslancom MsZ a kritizoval riaditeľa 
Lesov mesta a vedenie mesta, pričom teraz je to oveľa horšie, ako bolo v minulosti, 
- myslí si, že  keby primátor sedel v poslaneckej lavici, za takéto odpovede by navrhol odvolanie 
riaditeľa Lesov mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- v minulosti ani raz nenavrhol odvolanie riaditeľa Lesov mesta, pretože by to nemalo zmysel, 
- čo sa týka konkrétnych čísel hospodárenia Lesov mesta, tie boli predložené na výjazdových 
zasadnutiach aj s porovnaním, ako to bolo v minulosti, čo bude aj zverejnené, 
- v každom  hodnotení vychádzajú výsledky lepšie teraz, ako v minulosti, 
- v Lesoch mesta prebehol 2 krát audit a sú pod kontrolou nielen mestskou, ale aj štátnou, 
- uviedol, že ak preberali mestské lesy, boli pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 39 mil. 271 
tis. Sk, dnes sú vo výške niekdajších 1 mil. 734 tis. Sk, 
- v minulosti sa predávalo drevo aj firmám, ktoré mali veľké dlžoby, 
- všetky čísla vychádzajú podstatne lepšie teraz za 4 roky, ako za predchádzajúcich 14 rokov. 
Mgr. Javorský: 
- nesúhlasil s tým, že predtým to bolo zlé, 
- zopakoval, že ak by primátor sedel v poslaneckej lavici, nesúhlasil by s takou odpoveďou, akú dal 
Ing. Sakmáry Ing. Čurnému, 
- pripomenul primátorovi vetu „papier znesie veľa“, 
- je presvedčený, že nikdy nebude spokojnosť s fungovaním lesov, vždy je čo zlepšovať, 
- je potrebné, aby sa lesy nezatvárali pred ľuďmi, ktorí majú iný politický pohľad. 
Ing. Čurný: 
- nechcel ísť do minulosti, nakoľko bolo prijaté uznesenie k budúcnosti,  
- chcel počuť, čo chcú robiť Lesy mesta s tak katastrofálnym speňažovaním, aké je teraz, ale 
nedozvedel sa z odpovede nič, 
- opýtal sa primátora, aký má názor na súčasné speňažovanie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- povedal, že sa necíti byť odborníkom, nakoľko nemá s tým také skúsenosti, ako Ing. Čurný, 
- je to na odbornú diskusiu, čísla budú zverejnené. 
Mgr. Para: 
- poznamenal, že takáto diskusia nikam nevedie, mali by sa k tomu stretnúť odborníci, 
- pripomína to predvolebnú kampaň, 
- odporučil diskusiu uzavrieť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Mgr. Prochotská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 764 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  1 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 764. 
 
 
 
 
 
 



21

K bodu 19 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 
A. Akram: 
- predložil písomnú interpeláciu – žiadosť o poskytnutie informácií o obchodných spoločnostiach 
s účasťou mesta. 
 
Mgr. Javorský: 
- dozvedel sa, že mestu bola doručená predžalobná výzva na 400 tis. alebo  420 tis. €, týkajúca sa 
súkromného CVČ, 
- požiadal primátora, aby na najbližšie zasadnutie MsZ bol pripravený materiál k tejto téme. 

 
 

 
K bodu 20 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Peter Petko 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  741 -  764. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Kvetoslava Kucharovi čová  .............................................. ........ 
 
 
Adnan Akram     ................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová    ....................................................... 
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