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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 16. júna  2011 na 4. 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 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca PharmDr. Jána Valjana. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     39     
       z toho poslanci MsZ:          19   
                           ostatní prítomní:             1   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.10 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     13.15 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 MUDr. Jána 
Mokriša a Mgr. Michala Demečka, do návrhovej komisie Bc. Ing. Janku Brziakovú, Zuzanu 
Páleníkovú a Adnana Akrama. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
proti:  1 
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, 
- navrhol  doplniť bod č. 6 – Platové náležitosti primátora,    
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu, 
- dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  18    
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. Platové náležitosti primátora   
7. Návrh VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčastiach rovnošaty príslušníka MsP Spišská Nová 

Ves 
8. Informácia o obsadenosti Priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi 
9. Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2018 (2020) SYNERGIA 
10. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011 
11. Správa o stave pohľadávok mesta Spišská Nová Ves 
12. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
13. Rozšírenie kanalizácie IBV Malé pole Spišská Nová Ves 
14. Dodatok č. 2 VZN č. 5/2009 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 
15. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v Správe školských zariadení 
16. Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2011 
17. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 
18. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
19. Interpelácie, otázky poslancov 
20. Záver 

 
 
 

K bodu 5 
 
 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5, podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
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Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 67 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 67. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Platové náležitosti primátora 
Predložil: PhDr. Ján Volný,PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Bc. Ing. Janku Brziakovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bc Janka Brziaková: 
- predniesla návrh finančnej komisie na stanovenie platu primátora, zároveň navrhla zvýšenie platu 
o 70 %, doteraz mal zvýšený o 60 %, zároveň navrhla stanovenie platu obidvoch zástupcov 
primátora vo výške 70 % z platu primátora. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 68 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:    6 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 68. 
   

 
 

K bodu 7 
 
Návrh VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných sú častiach rovnošaty príslušníka MsP Spišská Nová 
Ves 
Predložil: JUDr. Komara, PhD., ná čelník MsP 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal JUDr. Komaru, PhD., o uvedenie materiálu. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
p. Akram: 
- ocenil účasť JUDr. Komaru, PhD. na zasadnutí MsZ v policajnej uniforme, 
- skonštatoval, že poslední traja náčelníci mestskej polície nosili policajné uniformy, zvlášť ocenil 
elegantný štýl JUDr. Chrousta. 



4

JUDr. Komara, PhD.: 
- poďakoval za vystúpenie p. Akrama a dodal, že na uniforme, ktorú mal oblečenú bude potrebné 
vykonať krajčírske zmeny. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 69 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 69. 
 
 

K bodu 8 
 
Informácia o obsadenosti Priemyselného parku v Spiš skej Novej Vsi 
Predložil: Mgr. Patrik Dluhoš, konate ľ BIC SNV, s. r. o. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Mgr. Dluhoša o uvedenie materiálu. 
Mgr. Dluhoš: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
-  navrhol, aby zástupcovia primátora informovali o hospodárení a rozvoji priemyselného parku na 
zasadnutiach MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil, že zástupcovia budú informovať poslancov na zasadnutí MsZ o vývoji situácie 
priemyselného parku. 
p. Hamráček: 
- apeloval na to, aby materiály v elektronickej podobe boli vypracované v súbore Microsoft Word, 
Microsoft Excel, nie v PDF formáte, 
- upozornil na nedostatky vypracovania materiálu - chýbajúce m² v počte 132, 14 m² nie je 
zapísaných, rozdiel údajov uvádzaných v skutočnosti (29) a zapísaných podnikateľov (22), p. 
Varecha zamestnáva dvoch zamestnancov, ale nemá označenú prenajatú plochu, vyjadril výhrady 
k činnosti strážnej služby. 
Mgr. Dluhoš: 
- uviedol, že k mylným informáciách mohlo dôjsť z technických dôvodov, zrejme v celkovom počte 
sú všetky spoločné priestory a v materiály sú uvedení nájomcovia, 
- opravené informácie doručia osobne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh. 
Z. Páleníková: 
- prečítala upravený návrh uznesenia č. 70 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 70. 
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K bodu  9 
 
Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2018 ( 2020), SYNERGIA 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Záborskú a uvedenie materiálu. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Záborskej aj celému kolektívu za spracovanie materiálu a otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- poďakovala Ing. Záborskej za vyčerpávajúce predstavenie projektu SYNERGIA. Ako zástupkyňa 
odnikateľov v cestovnom ruchu uviedla, že sa podnikatelia snažili pozitívne vstupovať do plánu na 
úrovni Mikroregiónu Slovenský raj. Pripomenula, že sedem rokov pracuje ako podnikateľka a z jej 
pohľadu by mala byť komunikácia s odborníkmi v CR pružnejšia. 
Ing. Záborská: 
- informovala, že v období posledných mesiacov je komunikácia s Mikroregiónom Slovenský raj 
veľmi aktívna, mesto ponúklo manažérsku pomoc, komunikácia prebiehala aj v rámci komisie CR 
pri MsZ. Komunikácia nekončí, akčný plán sa nám pretaví do peňazí, ponúkla lepšiu komunikáciu. 
Z. Páleníková: 
- informovala o nevedomosti občanov, že vstup do Národného parku Slovenský raj majú aj 
s poistením, je zbytočné odvolávať sa na komunikáciu s Mikroregiónom Slovenský raj, ten 
zastupujú hlavne starostovia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že všetci ľudia v jeho okolí vedia o bezplatnom vstupe do Národného parku Slovenský 
raj. Je ambíciou mesta získať dominantné postavenie. Mesto Spišská Nová Ves nemá ani 
majetkový ani pozemkový podiel. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- požiadala opraviť chybne uvedený údaj v materiáli – Univerzita tretieho veku nepôsobí ako 
samostatná inštitúcia v meste, ale je to aktivita Akadémie vzdelávania, ktorá ju zabezpečuje pod 
záštitou Prešovskej univerzity, v rámci katedry celoživotného vzdelávania. 
p. Akram: 
- vyjadril spokojnosť, že pripomienky komisie kultúry boli zahrnuté v rámci priority „Pulzujúce 
mesto”, 
- poďakoval Ing. Záborskej a všetkým zúčastneným za spracovanie materiálu. 
RSDr. Beňa: 
- reagoval na vystúpenie Z. Páleníkovej - uviedol, že zákon o cestovnom ruchu je pozastavený,  
- apeloval na poslancov vládnej koalície, aby požadovali u „svojich” ministrov zavedenie účinnosti 
zákona. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 71 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 71. 
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K bodu 10 
 

Návrh na 2. zmenu rozpo čtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- upozornil, že 90 % z navýšených zdrojov pochádza z dotácií. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- podala správu finančnej komisie, ktorá odporučila schváliť predkladaný návrh. 
Z. Páleníková: 
- upozornila, že sa opätovne stalo to, že obsah materiálu nie je totožný s materiálom predkladaným 
Mestskej rade, opýtala sa, či sa tým neporušuje znenie zákona. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil na fakt, že v konečnom dôsledku uznesenie schvaľuje MsZ, od zasadnutia MsR 
uplynulo určité časové obdobie, materiál bol upravený podľa aktuálnych údajov. 
Z. Páleníková: 
- zhodnotila vystúpenie viceprimátorky k hospodáreniu mesta v roku 2010 odvysielanom v TV 
Redute,  
- uviedla názor, podľa ktorého je tento návrh prehnane optimistický, vyjadrila zámer návrh 
nepodporiť,  
- navrhla, aby celé zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo občanom prístupné, nie iba časť 
prostredníctvom Televízie Reduta, 
- nesúhlasila s Návrhom na 2. zmenu rozpočtu mesta, podľa nej by bolo maximálne nezodpovedné 
ho podporiť. 
MUDr. Mokriš: 
- apeloval na chýbajúce prostriedky vyčlenené pre MsV, verí, že v nasledujúcej zmene rozpočtu 
budú uvedené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že pri ďalšej zmene rozpočtu bude položka začlenená. 
Ing. Bubeník: 
- nesúhlasil s vystúpením Z. Páleníkovej, vyjadril názor, podľa ktorého jej vyjadrenia nesvedčia 
o jej dobrej kvalifikácii ekonómky, nakoľko všetky príjmy sú nasmerované do investícií. Bol 
prekvapený, že opoziční poslanci Rozvojový plán mesta neschválili. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- stotožnil sa s vystúpením Ing. Bubeníka – takisto ho prekvapila skutočnosť, že opoziční poslanci 
nehlasovali za schválenie Rozvojového plánu mesta. 
Z. Páleníková: 
- upozornila, že opoziční poslanci sa zdržali hlasovania k bodu 8, nehlasovali proti, nepochváliť 
ľudí, ktorí ho spracovali, by bolo nevhodné. Pripomienkovala výber dodávateľa na rekonštrukciu 
námestia a jeho realizáciu (1. výberové konanie bolo zrušené, celá revitalizácia je omeškaná). 
Tlmočila stanovisko podnikateľov, ktorí prevádzkujú obchody na Zimnej ulici. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil poslankyňu Páleníkovú na spôsob vyjadrovania v rámci faktickej poznámky. 
Mgr. Grečková: 
- reagovala na vystúpenie Z. Páleníkovej, uviedla skutočnosti, podľa ktorých sa cíti ekonómkou, 
- vyjadrila názor, podľa ktorého odborníci na ekonomiku Agentúra Moodys udelila mestu Spišská 
Nová Ves najlepšie raitingové hodnotenie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- zareagovala na vystúpenie Z. Páleníkovej, vyjadrila názor, podľa ktorého predmetnú petíciu 
ziniciovala Z. Páleníková, osobne sa nestretla so žiadnymi sťažnosťami podnikateľov, informovala 
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o uverejnenom článku, v ktorom je mesto na 4. mieste, s mierou zadĺženosti 14 %. 
p. Hamráček: 
- opýtal sa Ing. Bc. Brziakovej, ako je možné, že finančná komisia odporučila schváliť predmetný 
materiál, ktorý je iný ako prejednávaný. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- informovala, že zmeny v dvoch položkách neboli pri zasadnutí komisiu presne určené, boli im 
dodatočne doručené. 
p. Akram: 
- požiadal o spresnenie údajov za modernizáciu 3D kina. Ako predseda komisie kultúry pozitívne 
hodnotí zámer modernizácie, no zároveň upozornil, že spustenie prevádzky 3D kina môže byť iba 
dočasný módny trend a naopak mesto potrebuje opraviť množstvo komunikácií. 
p. Hamráček: 
- uviedol, že je chválihodné získanie zdrojov z eurofondov na rekonštrukciu, opýtal sa, či to bola 
nedôslednosť alebo úmysel, že projektová dokumentácia nebola upravená a žiadosť sa 
nepožadovala na doplnený projekt, 
- uviedol tiež, že pred 5 rokmi možnosť čerpania eurofondov nebola. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov bola aj predtým, u nás posledná 
časť námestia bola financovaná prostredníctvom úveru. 
Ing. Pastiran: 
- uviedol, že suma 148 000 € za 3D kino je výsledok ceny z verejného obstarávania. Príprava 
rozpočtu pre rok 2011 prebehla štandardne až do februára tohto roku. Nesúhlasil s vyjadrením Z. 
Páleníkovej, že príjmy sa prispôsobujú výdavkom, princíp je opačný, bol by rád, ak by sa Z. 
Páleníková zúčastnila budúcej prípravy rozpočtu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že suma na 3D kino je vysúťažená, zatiaľ sa pripravujeme na realizáciu, poslanci 
rozhodnú o ďalšom postupe, 
- informoval o zámere vybudovania troch kinosál v OC do konca roka tohto roku. 
Ing. Gonda: 
- navrhol, aby Z. Páleníková prečítala spomínanú petíciu podnikateľov, občanov. 
Z. Páleníková: 
- prečítala stanovisko podnikateľov domov a obyvateľov k rekonštrukcii Zimnej ulice, 
- uviedla, že spolu je podpísaných 45 ľudí. 
p. Akram: 
- veľká spoločnosť Euron mala pred krachom dobré hodnotenie, podotkol, že kvôli nesprávnemu 
vypracovaniu hodnotenia agentúra Moodys bola trestne stíhaná. 
PhD. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že zmluvu s agentúrou Moodys mesto uzavrelo v predošlých funkčných obdobiach. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- požiadala Z. Páleníkovú o spracovanie tabuľky čerpania eurofondov do roku 2006 a odporučila 
urobiť porovnanie. Označila Z. Páleníkovú ako osobu zameranú proti všetkému, vyjadrila názor, 
podľa ktorého by poslanci mali aktívne vystupovať a vysvetľovať ľuďom situáciu. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že osobne i písomne boli všetci podnikatelia informovaní o plánovanej realizácii 
projektov, t. j. projekte rekonštrukcie osvetlenia, projekte rekonštrukcie námestia. Uviedol, že je 
zložité realizovať obidva projekty v rovnakom čase. Informoval, že je stanovených 9 dní na to, aby 
sme demontovali chodník v parku, archeologický prieskum bol začatý 15. 6., od 20. 6. začne 
výmena vodovodných prípojok. Podtatranská vodárenská spoločnosť navrhla, že zaplatí pre každý 
dom (oblasť rekonštrukcie) vodovodnú prípojku – odvod dažďových vôd, všetky tieto veci navonok 
nevidno, ale dejú sa. Naposledy sa rekonštruovalo námestie pred 50-timi rokmi, je potrebné mať 
trpezlivosť, nakoľko ide o ojedinelú akciu. Uviedol, že dvakrát bol výber dodávateľa, išlo o kvalitu. 
Všetko dobré sa podľa neho rodí neľahko. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Ing. Gondu, ako dlho sa robila 1. etapa rekonštrukcie. 
Ing. Gonda: 
- viac ako jeden rok. 
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Mgr. Grečková: 
- reagovala na vyjadrenie Z. Páleníkovej o nekompetentnosti a neprofesionalite – podľa jej názoru 
ide o lacnú reklamu. 
p. Akram: 
- polemizoval nad výberom spoločnosti STRABAG, bol prekvapený, že na 2 projektoch fyzicky 
pracuje tak málo zamestnancov. Uviedol, že sa mu sťažovali podnikatelia o poklese tržieb. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- upozornil, že rekonštrukcia námestia nie je realizovaná formou americkej šou, kde by nastúpilo 
veľké množstvo kamiónov, techniky. Tešme sa z toho, že rekonštruujeme námestie, pripomenul 
iba 5 % kofinancovanie mesta, uviedol, že dodnes platíme úver za rekonštrukciu Letnej ulice. 
Čudoval sa, že opoziční poslanci nepodporili Rozvojový plán mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o prebiehajúcich dvoch projektoch rekonštrukcie námestia a osvetlenia, 
- avizoval i pripravovanú ďalšiu etapu rekonštrukcie. 
Ing. Majerník: 
- uviedol, že nikdy nebol podnikateľom, podnikateľov si veľmi váži, čakal, že sa podnikatelia 
poďakujú vedeniu mesta aj poslancom za zveľadenie okolia, vyjadril názor na negatívne 
prezentované stanoviská k všetkému. 
Ing. Bubeník: 
- apeloval na postoj p. Akrama – predsedu kultúrnej komisie, ktorý je paradoxne proti výstavbe 3D 
kina, podľa neho by bola verejnosť z vystúpení opozičných poslancov veľmi sklamaná. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 72 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:  6 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 72. 
 
 

K bodu 11 
 
Správa o stave poh ľadávok Mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran,  ved. odboru financií, školstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Hrebenár: 
- poďakoval Ing. Pastiranovi za spracovanie správy, 
- opýtal sa, či je možné vysťahovať neplatičov z najnižšej kategórie bývania do prístreškov, 
unimobuniek alebo stanov. 
Ing. Pastiran: 
- informoval, že v osade Vilčurňa bývajú aj nerómske rodiny, Lesná ulica č. 22 patrí do kategórie 
najhoršieho možného bývania, t. j. bez elektriny, definujeme ju ako hrozbu pre neplatičov, pričom 
stále nechávame neobývané 2 až 3 byty. Dodal, že rodiny s deťmi nemôžu byť podľa usmernenia 
zákona vysťahované na ulicu. 
RSDr. Beňa: 
- vyjadril nespokojnosť s vysokou sumou nedoplatkov v Dome opatrovateľskej služby, opýtal sa na 
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možnosť stanovenia opatrení vo veci dovozu, odvozu komunálneho odpadu, 
- navrhol do uznesenia predkladanie stavu pohľadávok bolo vykonávané jeden krát za polrok. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- ocenil príspevky RSDr. Beňu a MUDr. Hrebenára. V bytovej oblasti sa robí veľmi veľa, 
pripomenul sťahovanie obyvateľov zo Sadovej ulice, ktoré mesto zvládlo. Pripomenul, že 
uzatváranie zmlúv na dobu určitú začalo mesto navrhovať a následne aj realizovať (problematika 
týkajúca sa nájomcov za prenájom bytov v Panoráme, Fabíniho ulica). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 73 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 73. 
 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.55 – 11.10 

 
K bodu 12 

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach 
sociálnych služieb v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- opýtal sa, kedy bude začiatok rekonštrukcie ZOS na Slovenskej ulici. 
Ing. Gonda: 
- informoval o ukončenom procese verejného obstarávania, výsledok bol zaslaný na ministerstvo, 
odpoveď očakávajú do cca 10 dní. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 74 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 74. 
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K bodu 13 

 
Rozšírenie kanalizácie IBV Malé Pole Spišská Nová V es 
Predložil: Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výsta vby a dopravy 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Gondu o uvedenie materiálu. 
Ing. Gonda: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- pripomenul, že problematika rozšírenia kanalizácie IBV Malé Pole Spišská Nová Ves bola 
niekoľko krát predkladaná na zasadnutiach MsV č. 3 Ferčekovce. Ako predseda MsV č. 3 uviedol, 
že občana Ferčekoviec nie sú proti výstavbe rodinných domov Malé Pole. Informoval o obsahu 
petície občanov Ferčekoviec - za posledné štyri roky došlo k vytápaniu rodinných domov na 
Muráňskej ulici, kde kanalizácia je s priemerom 300 mm. Navrhol pripojenie kanalizácie v oblasti, 
kde sa nachádza jazdecký areál. 
Ing. Bubeník: 
- súhlasil s vystúpením Ing. Majerníka, upozornil na fakt, že v niektorých prípadoch je drahšie 
riešenie pre budúcnosť vhodnejšie. V minulosti pracoval ako projektant na kanál a vodu, odporučil 
nájsť finančné prostriedky.  
MUDr. Pukluš: 
- navrhol optimálne riešenie dažďovej kanalizácie s existujúcim systémom na Malom poli. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 75 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 75. 
 

 
K bodu 14 

 
 
Dodatok č. 2 VZN č. 5/2009 o ur čení výšky príspevku v školách a školských zariadeni ach 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- upozornil, že ekonomický vývoj je aj v mladých rodinách zlý. Zvýšenie sumy zo 7 na 10 € je 
vysoký nárast, uviedol, že to bude ťažké rozhodovanie. 
Z. Páleníková: 
-  uviedla, že mladé rodiny počítajú každé euro. Odporučila pozastaviť sa nad tým, že či 
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nediskriminujeme nerómske deti oproti rómskym v MŠ. Poukázala na nízky poplatok MŠ Potočná 
ulica, t. j. 3,5 €. 
PhDr. Šefčíková: 
- apelovala na to, že z finančného limitu 7 € navariť pre deti nie je možné. Okolité obce zvyšovanie 
príspevku v školách a školských zariadeniach urobili už dávno. 
Ing. Bubeník: 
- nesúhlasil s vystúpením p. Páleníkovej, v MŠ na Potočnej ulici – do tejto škôlky môže dať dieťa 
každý. 
- pripomenul, že príspevok nie je poplatok za dieťa, ale je určený na prevádzku škôlky. Blíži sa 
termín prázdnin a zistil, že v nemenovanom zariadení je poplatok za umiestnenie dieťaťa počas 
trvania prázdnin 6 €/deň. Opýtal sa na výšku poplatkov v jasliach. 
PhDr. Šefčíková: 
- oboznámila prítomných o poplatkoch v jasliach, t. j. dieťa do 6 mesiacov 33 €, za dieťa od 6 
mesiacov do 2 rokov 100 €. 
Mgr. Grečková: 
- informovala, že absolvovala Radu MŠ na Hanulovej ulici. Zvýšenie príspevku privítala i vedúca 
jedálne. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- informoval, že MŠ na Potočnej ulici navštevuje 200 detí vo veku 3-6 rokov, ak tieto deti nebudú 
navštevovať MŠ, tak pôjdu do škôl nezaškolené.  
Ing. Bc. Brziaková: 
- podporila návrh na zvýšenie poplatku v školách a školských zariadeniach hlavne kvôli zvyšovaniu 
nákladov na potraviny. Pripomenula, že sociálne znevýhodneným rodinám a rodinám v hmotnej 
núdzi prepláca príspevok v školách a školských zariadeniach ÚPSVaR. Navrhla prehodnotiť 
poplatky v jasliach, terajšie poplatky sú prinízke. Nielen v okolí Bratislavy je poplatok v detských 
jasliach od 150 do 200 € za dieťa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal prísľub, že na budúce zasadnutie MsZ bude vypracovaný návrh na zvýšenie poplatku 
v detských jasliach, 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 76 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 76. 
 
 

K bodu 15 
 

Návrh na vyradenie prebyto čného majetku mesta v správe SŠZ 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 77 k bodu 15. 
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Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 77. 
 
 

K bodu 16 
 

Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2011 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 78 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 78. 
 
 

K bodu 17 
 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- požiadala o doručovanie zápisníc z prešetrení sťažností do centrálneho systému. 
Ing. Zozuľáková: 
- navrhla postupovať zápisnice z prešetrenia do centrálneho systému. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že spôsob zavádzania zápisníc do centrálneho systému je potrebné navrhnúť na 
porade, nie na rokovaní MsZ. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- súhlasil s vystúpením PhDr. Volného, PhD. 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 79 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 79. 
 
 
 

K bodu 18 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- privítal PharmDr. Valjana, 
- uviedol bod 18 a požiadal PhDr. Semeša, PhD. o uvedenie materiálu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal stručnú informáciu k bodu 18/1. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 80 k bodu 18/1. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 80. 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal stručnú informáciu k bodu 18/2. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 81 k bodu 18/2. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 81 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal stručnú informáciu k bodu 18/3. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 82 k bodu 18/3. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 82. 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal stručnú informáciu k bodu 18/4. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol pozemok odpredať. 
MUDr. Mokriš: 
- informoval o požiadavke Spoločného koaličného klubu o predloženie stanoviska MsV č. 9. 
Hlavným bodom zasadnutia MsV č. 9 bola žiadosť p. Rapáča a jeho manželky o odkúpenie 
pozemku v mestskej časti Telep. Mestský výbor žiadosť prerokoval a hlasovaním rozhodol, že 
súhlasí s priamym predajom pozemku žiadateľovi za účelom výstavby garáže. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol, že ho navštívila pani Rapáčová, vedela informácie zo zasadnutia MsR i keď je MsR 
uzavretá. Upozornil, že v prípade schválenia odpredaja sa budeme musieť opätovne zaoberať 
obdobnými žiadosťami napríklad Ing. Grondžáka, ktorému sme odpredaj podobnej situácie 
neschválili. Opýtal sa, či je možné stavať, ak je v blízkosti kanál, aká je norma, do akej vzdialenosti 
môže byť stavba. Zaujímalo ho stanovisko stavebného úradu, cíti zodpovednosť za predošlé 
hlasovania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že každý odpredaj pozemkov schvaľujú poslanci MsZ hlasovaním. 
Ing. Majerník: 
- zaujímal sa o to, koľkí členovia MsV priamo bývajú v dotknutej lokalite, pretože, ak sa ma niečo 
netýka, tak väčšinou je hlasovanie kladné. Informoval o veľmi pekne upravenej lokalite, chodník je 
toho času cestou pre príjazd auta do garáže, ak sa schváli odpredaj, chodník bude kľukatý, 
nebude tam priestor pre odhrnutie snehu, celá lokalita bude zničená. Upozornil, že i napriek tomu, 
že si je vedomí, že má pomáhať občanom, v tomto prípade, nebude hlasovať za odpredaj. 
MUDr. Pukluš: 
- ironicky poznamenal „nech žijú garážovce nad Hornádom.”  
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že Ing. Rapáč má záujem vystúpiť verejne, opýtal sa, či je všeobecný súhlas 
poslancov. 
Súhlas všetkých poslancov. 
Ing. Rapáč: 
- informoval, že stanovisko vodární je v kladnom znení, t. j. nebude porušený zákon, vodárne 
určujú presne pri súbehu vedení, aké podmienky majú byť. Stavba bude osadená do existujúceho 
oplotenia, rozhodnutie vodární zaslal elektronickou formou všetkým poslancom MsZ. Podrobne 
vysvetlil zámer vybudovania garáže. Informoval aj o plánovanej pokládke novej dlažby, uviedol, že 
zimná údržba sa tam nevykonáva, zeleň bude zachovaná. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v zmysle zákona je možné predaj schváliť za dvojnásobok znalcom stanovenej ceny, 
zámer musí byť zverejnený, samotný predaj bude schválený na budúcom zasadnutí MsZ. 
p. Akram: 
- opýtal sa Ing. Rapáča na trasu realizácie nového prepojenia. 
Ing. Rapáč: 
- prepojenie Hollého a Kuzmányho ulice je cca 50 m. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa na stanovisko Ing. Gondu. 
Ing. Gonda: 
- odmietol povedať stanovisko z dôvodu priateľského vzťahu so žiadateľom. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- zodpovedal, aké sú normy vzdialenosti stavby od kanalizácie: do 500 mm 1,5 m, nad 500 mm 2,5 
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m môže byť stena vzdialená od kanála. 
Ing. Bubeník: 
- uviedol, že sa môže stavať aj na kanalizácii, žiaden technický problém to nie je, ak majiteľ 
kanalizácie predložil stanovisko k spôsobu výstavby. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 83 k bodu 18/4. 
Hlasovanie: 
za:  14  
proti:  1 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 83. 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- podal stručnú informáciu k bodu 18/5. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
Mgr. Demečko: 
- informoval, že žiadateľ má záujem zarovnať parcelu a oplotiť. Zberná šachta sa nachádza na 
jeho pozemku a je na nej vecné bremeno, poprosil poslancov MsZ, aby hlasovali za odpredaj, 
zároveň odporučil zmeniť návrh uznesenia – odporučil odpredať. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- upozornil, že v prípade odpredaja žiadateľovi sa znehodnotí susediaca veľká parcela vhodná na 
výstavbu dvoch rodinných domov. 
MUDr. Hrebenár: 
- keďže, v minulom volebnom období nebol poslancom MsZ – opýtal sa na dôvod opakovaného 
zamietania predaja. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- odpovedal MUDr. Hrebenárovi – dôvodom bolo zabránenie delenia pozemku, ktorý by mohol byť 
predaný verejnou súťažou. 
Ing. Bubeník: 
- žiadateľ chce sceliť pozemok. Navrhol odpredaj žiadateľovi s ťarchou kvôli kanalizačnému 
zberaču, rovnako i v prípade predaja ďalších pozemkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pozemky sa nepredávali preto, lebo nebola vyhlásená verejná súťaž, 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 84 k bodu 18/5. 
Hlasovanie: 
za:  15  
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 84. 
 

 
K bodu 19 

 
Interpelácie, otázky poslancov 
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RSDr. Beňa: 
- informoval, že ho včera navštívili p. Geletka, p. Dominiková - občania z Vyšného Hámru ohľadom 
výstavby rodinného domu. Poprosil, aby bola zapracovaná skutočnosť do územného plánu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v mesiaci september plánujeme zmenu územného plánu na rokovaní MsZ. 
p. Akram: 
- navrhol, aby z každého MsZ bol vyhotovený videozáznam, ktorý bude zverejnený na web stránke 
mesta. 
MUDr. Nováková: 
- predniesla návrh riaditeľky MŠ Slovenská ulica o zabezpečenie úpravy školského dvora a opravu 
preliezok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za upozornenie. 
MUDr. Hrebenár: 
- predniesol návrh občanov mesta – farebne odlíšiť hranicu (pologule) cyklistického chodníka na 
Letnej ulici. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil stanovisko Ing. Gondu. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol osadenie klimatizácie v obradnej sieni Radnice, 
- vyjadril sa k Priemyselnej zóne – verí, že v blízkej budúcnosti sa podarí zamestnať 300 – 500 
pracovníkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby poslanci určili sumu vyčlenenú na zlepšenie klímy na Radnici. Pokiaľ ide 
o investorov, váži si, čo robí Mgr. Kačenga. Zajtra bude stretnutie s veľvyslancom Ruskej 
federácie, informoval o záujme investovať na našom území. Premiérka I. Radičová prisľúbila ďalšiu 
podporu pre naše mesto. 
Ing. Bečarik: 
- informoval o problémoch v rámci Mikroregiónu SR. Žiadal pracovníčky Útvaru rozvoja mesta 
o zaslanie informácií, fotografií dezolátneho stavu technických zariadení v Slovenskom raji 
poslancom KSK. Poprosil o podporu projektu turistickej trasy Ferčekovce – Rybníky – Medvedia 
Hlava – Spišská Nová Ves. Požiadal primátora o spoluprácu s PZ SR pri odstraňovaní kriminality. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo zástupcom primátora. 
Mgr. Grečková: 
- reagovala na predloženie petície p. Pálenikovou, pričom poznamenala, že sa nejedná o petíciu, 
ale o stanovisko. Počas prestávky kontaktovala niektorých z podpísaných podnikateľov a občanov 
a tí jej potvrdili, že žiadnu petíciu nepodpisovali. Mesto stanovisko vzalo na vedomie. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- bol sklamaný, že opoziční poslanci nehlasovali za schválenie Rozvojového plánu mesta, 
požiadal, aby sa príliš nepolitizovalo. Vyjadril nespokojnosť s postojom odborného pracovníka, 
ktorý odmietol uviesť požadované údaje. 
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K bodu  20 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.               
                   primátor mesta                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  67 –  84.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš   ................................ ...................... 
 
 
Mgr. Michal Deme čko  ............................................... ....... 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


