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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 17. februára  2011 na 2.  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 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  na 
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku a MUDr. Jána 
Pukluša. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     46    
       z toho poslanci MsZ:          17   
                           ostatní prítomní:             29   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.13 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 Bc. Ing. 
Janku Brziakovú a Tomáša Hamráčka, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, MUDr. Jána 
Mokriša a Ing. Michala Demečku. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ, 
- navrhol stiahnuť z programu bod č. 5  - Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves 
a namiesto neho navrhol nový bod č. 5 – Prezentácia produktu cestovného ruchu – Región Card 
(Karta zliav)a tiež navrhol doplniť za bod 15 ďalší nový bod č. 16 – Zmena v delegovaní zástupcov 
mesta do obchodných spoločností a ostatné body prečíslovať, 
- zdôvodnil stiahnutie bodu č. 5 – k zaujatiu stanoviska je potrebné doložiť vyjadrenie Ministerstva 
školstva SR, ktoré v priebehu dvoch mesiacov vydalo dve protichodné stanoviská. Po jeho 
obdržaní bude  VZN opätovne predložené MsZ na schválenie. 
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
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. Prezentácia produktu cestovného ruchu – Región Card (Karta zliav) 
 6. Zásady odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ 
 7. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 - 2013 
 8. Odpredaj prebytočného majetku 
 9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 
10. Schválenie členov MsV a komisií pri MsZ 
11. Delegovanie člena  RŠK za mesto 
12. Správa o zahraničných služobných cestách konaných v roku 2010 
13. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 
14. Správa o výsledku kontrol 
15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 
16. Zmena v delegovaní zástupcov mesta do obchodných spoločností 
17. Informácie o novele zákona o majetku obcí a novele občianskeho zákonníka 
18. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
19. Interpelácie, otázky poslancov 
20. Záver 
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K bodu 5 
 
 
Prezentácia produktu cestovného ruchu – Región Card  (Karta zliav) 
Prizvaní: firma SITOUR, Ing. Ladislav Jurdík a Ján Mlejnek 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5, 
- privítal zástupcov firmy SITOUR – riaditeľa Ing. Ladislava Jurdíka a Jána Mlejneka a požiadal ich 
o prezentáciu produktu. 
J. Mlejnek: 
- prezentoval kartu zliav a vysvetlil jej výhody pre mesto. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval zástupcom firmy SITOUR za prezentáciu, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 9 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 9. 
 
 
 

K bodu 6 
 

Zásady odme ňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- za poslanecký klub navrhol znížiť odmeny pre primátora, zástupcov primátora a poslancov MsZ 
(okrem neposlancov - členov MsV a komisií) o 30 %, 
- poukázal na príspevok v TV Markíza k danej problematike. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- príspevok v TV Markíza sa týkal pripravovaného zákona NR SR, ktorý sa zatiaľ pripomienkuje, 
schválený by mal byť v marci 2011, 
- doterajší zákon platil 17 rokov, 
- je na rozhodnutí poslancov MsZ, či sa tým budú zaoberať dnes alebo sa počká na schválenie 
zákona v NR SR. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na to, že Poriadok odmeňovania platil už 4 roky, väčšia kríza bola v roku 2009 
a neprijímali sa podobné opatrenia, 
- myslí si, že by sa nemalo do toho zasahovať a robiť si tým „ľúbivú“ politiku pre média, 
- uviedol, že nebude hlasovať za návrh MUDr. Mokriša. 
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Mgr. Grečková: 
- súhlasila s názorom Ing. Bubeníka, situácia sa začína populisticky zneužívať, 
- myslí si, že najlepšie bude počkať na prijatie zákona v NR SR a potom robiť ďalšie rozhodnutia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh MUDr. Mokriš – zníženie odmien o 30 % pre primátora, zástupcov primátora 
a poslancov MsZ (okrem neposlancov - členov MsV a komisií). 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:    6 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 2 
Návrh neprešiel. 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 10 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:    4 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 10. 
   

 
K bodu 7 

 
Návrh rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 - 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, predstavil všetky programy mesta a informoval 
o výške úverov, 
- požiadal doplniť uznesenie o bod e) dočerpanie euro úveru z roku 2010 na refundáciu výdavkov  
projektu Multifunkčné banícke a energetické centrum v sume 164 213,00 €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je to štartovací rozpočet, urobený čo najpresnejšie k realite, 
- bude sa v priebehu roka upravovať  podľa vývoja v najbližších mesiacoch, 
- nebudú sa navyšovať príjmy zvyšovaním miestnych daní, 
- ráta sa s vyšším príjmom z podielových daní, 
- informoval o ďalších podaných a pripravovaných projektoch, 
- počíta s tým, že pri ďalšom navýšovaní rozpočtu sa viac peňazí dostane aj na údržbu 
a rekonštrukciu miestnych komunikácií, 
- MsV budú disponovať finančnou čiastkou tak ako doteraz, 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- ako predsedníčka finančnej komisie sa zúčastňovala pri zostavovaní rozpočtu spolu s Ing. 
Bubeníkom, doterajším predsedom finančnej komisie, 
- prečítala stanovisko k predkladanému návrhu rozpočtu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o úverovom zaťažení mesta - je na hranici 35 % bežných ročných výdavkov, čo je 
hlboko pod slovenským priemerom, 
- mesto spláca 3 úvery z predchádzajúceho obdobia (výstavba Panorámy, Priemyselného parku 
a rekonštrukcia námestia) a 2 nové úvery (kofinancovanie rekonštrukcie škôl a výstavba Mosta 
Matuškova). 
Mgr. Grečková: 
- predpokladá, že do mestského rozpočtu pribudnú aj peniaze, ktoré by sa mali usporiť pri 
zavedení elektronického verejného obstarávania a elektronických aukcií, 
- v najbližších týždňoch by mal byť prijatý zákon o elektronickom verejnom obstarávaní, ktorý zadá 
povinnosť uskutočňovať elektronické verejné obstarávania pri nadlimitných zákazkách a od 1. 1. 
2012 sa to bude týkať aj podlimitných a podprahových zákaziek,  
- zúčastnila sa školenia v Bratislave k danej problematike, 
- informovala, že sa uskutočnilo rokovanie s majiteľom softvéru. 
MUDr. Mokriš: 
- očakával, že hlavná kontrolórka vystúpi so stanoviskom k rozpočtu, 
- poďakoval za tvorbu rozpočtu predkladateľom, 
- tlmočil svoj pohľad na rozpočet, 
- myslí si, že mesto by sa malo orientovať na cestovný ruch, kde vidí prílev peňazí, 
- poukázal na problém Slovenského raja – málo turistov, 
- opýtal sa, či mesto svojou váhou nemôže prispieť k tomu, aby bol znova otvorený  Kyseľ, 
- chýbajú cyklotrasy (hovorilo sa o cyklotrase od Madaras parku po Smižiansku Mašu), 
- opýtal sa, či zrekonštruovaný hotel Preveza chceme dať do prenájmu, čo neodporúča, 
- navrhol predať akcie hotela Metropol a účelovo ich vložiť do rekonštrukcie hotela Preveza, 
- navrhol, aby akcie, ako napr. MsR, MsZ, Spišský trh, Cena mesta sa konali v Preveze,  
- poukázal na problém objektu Detskej polikliniky, kde je nutná rekonštrukcia, odchádzajú z nej 
lekári, 
- opýtal sa, ako vedúci oddelení zvládajú zníženie rozpočtu, či museli pristúpiť k nejakým 
opatreniam, 
- navrhol primátorovi, aby pred hlasovaním urobil prestávku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- čo sa týka problematiky Slovenského raja, je to dosť zložité, nakoľko z katastrálneho hľadiska 
nemáme priamy vstup do Slovenského raja, 
- hľadajú sa možnosti, kto sa bude v meste starať o turistický ruch, 
- je už istá vízia, bude predložená MsR na schválenie, 
- čo sa týka prenájmu hotela Preveza – to, že niekto prejaví záujem o prenájom, ešte neznamená, 
že tak bude, o tom by museli rozhodnúť poslanci MsZ, 
- doterajší prenájom trval 18 rokov, bol veľmi nevýhodný pre mesto, preto bol ukončený, 
- v súčasnosti je hotel v úplne inom stave,  STEZ tam investovala 4 mil. Sk, 
- hotel v súčasnosti určite nepôjde do prenájmu,  ani sa nebude predávať, 
- čo sa týka MsÚ – personálny stav je optimálny, nemuselo sa prepúšťať. 
A. Akram: 
- podľa neho návrh rozpočtu znie dosť optimistický, 
- poukázal na príjem za predaj pozemkov pod Klauflandom a tiež na príjmy z predaja Domu 
služieb, 
- opýtal sa, či sa to vôbec niekedy vyrieši a čo v prípade, ak budú tieto príjmy v rozpočte chýbať, či 
mesto bude znova brať úver, 
- opýtal sa, prečo je na Zimný štadión vyčlenených ďalších 20 tis. € a na Športovú halu 40 tis. €, 
- poukázal na finančné prostriedky určené na digitalizáciu kina Mier v sume  100 tis. €, ktoré mohli 
byť radšej použité na opravy ciest a chodníkov v meste, 
- poukázal na daň za psa, podotkol, že patrí medzi najvyššie na Slovensku, 
- v príjmoch je vyčíslená v sume 40 tis. €, ktorú navrhol použiť na radikálne riešenie problémov 
týkajúcich sa psích exkrementov, 
- vyzval mestskú políciu, aby razantne kontrolovala stav a správanie majiteľov psov 
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a nekompromisne pokutovala priestupky, 
- poukázal na odmeny vyplatené za rok 2010 manažérom mestských firiem, ktoré radšej mohli byť 
použité do opráv ciest a chodníkov, 
- zaujímal sa, o aké sumy sa jednalo. 
J. Magdoško: 
- na Zimnom štadióne sa plánuje montáž kladkostroja na zdvíhanie a spúšťanie svetelného 
ukazovateľa a v Športovej hale zateplenie severnej strany. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o poplatkoch za psov, 
- nezmenené sú od roku 2006, kedy sa znížila daň za psov oproti roku 2005 v bytových domoch 
z 3 000,- Sk na 2 000,- Sk, 
- doposiaľ nikto nedal návrh na zníženie poplatku,  
- je to dosť kontroverzná téma, názory na to sú dosť protichodné, 
- informoval o zakúpení vysávača na psie exkrementy a tiež o zakúpení špeciálnych odpadových 
košov, 
- čo sa týka osadenia košov, je to dosť problematické, tí, čo nemajú psa ich chcú mať čo najďalej, 
naopak „psíčkari“ zasa čo najbližšie, 
- v bytových domoch je prihlásených 1100 chovateľov psov, 
- akákoľvek výška sadzby dane nerieši danú situáciu. 
A. Akram: 
- podotkol, že zatiaľ sa nestretol so strojom na vysávanie psích exkrementov. 
MUDr. Nováková: 
- poukázala na stave mestských komunikácií, ktoré sú v dezolátnom stave a ktoré je potrebné 
prioritne riešiť. 
PhDr. Volný, PhD: 
- investície na opravy ciest prídu aj z KSK, nakoľko všetky cesty v regióne patria pod správu KSK. 
Mgr. Grečková: 
- informovala o stave ciest v okrese, ktorý bol vyhodnotený ako najhorší v celom KSK, 
- v našom okrese máme len cesty 2. a 3. triedy, ktoré spravuje VÚC, nemáme cestu 1. triedy, ktorá 
by patrila pod štát,  
- v tomto roku by mal VÚC najviac investovať do opravy ciest v našom okrese, 
- vyjadrila sklamanie z pozastavenia výziev, ktoré mali byť schválené v 10/2010 a z ktorých by 
malo byť opravených veľmi veľa ciest, napr. Markušovce, Slovenský raj,  
- ak budú vyhlásené výzvy, opravy môžu byť uskutočnené v tomto roku, 
- čo sa týka výtlkov, podobná situácia je všade,  
- peniaze, ktoré mali ísť na opravy ciest boli použité na odstraňovanie následkov povodní, napr. 
Hnilecká dolina, Novoveská Huta, 
- poďakovala KSK, že mnoho vecí sa už urobilo a tiež pani premiérke Radičovej, ktorá na svojom 
1. výjazde pomohla s financovaním mosta pri Embracu,  
- na základe podnetov občanov urgovala zaplátanie dier pri prístupe k Madaras parku - cesta bude 
dokončená v rámci výstavby kruhovej križovatky, 
- podobná situácia je v celom KSK. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že nový most pri Embracu bude slávnostne otvorený za prítomnosti pani premiérky 
Radičovej a taktiež pri tejto príležitosti bude uvedená do prevádzky aj nová linka v Embracu, kde 
bude  vytvorených až 450 pracovných miest. 
MUDr. Nováková: 
- opýtala sa, či je spracovaný program rekonštrukcie ciest v meste alebo sa budú riešiť len výtlky 
a či sa plánuje aj rekonštrukcia cesty na Mlynky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- v rámci výstavby kruhovej križovatky bude opravená aj Mlynská ulica. 
Mgr. Grečková: 
- opravy sa budú týkať veľkého množstva km ciest, 
- medzi priority patria opravy ciest – Markušovce, Mlynky, Poráč. 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
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- požiadal poslancov, aby predložený rozpočet podporili, tvoril sa veľmi ťažko, 
- ocenil vystúpenie MUDr. Mokriša, 
- vyjadril sa k hotelu Preveza – je potrebné ho zachovať, STEZ má v rozpočte finančné prostriedky 
na jeho ďalšie zveľaďovanie,  
- čo sa týka Detskej polikliniky, lekári z nej odchádzajú nielen preto, že nie je zrekonštruovaná, sú 
tam aj iné príčiny, 
- názory na výšku platby za psa sú rôzne,  
- chovatelia psov nedodržiavajú poriadok, sáčkov je dosť, 
- zistilo sa, že niektorí občania odhlásili psov s tým, že budú prehlásení inde, čo sa ale nestalo, 
- pripomenul, ako ťažko sa robil výkup pozemkov pre výstavbu kruhovej križovatky pri 
Geologickom prieskume, 
- požiadal opozičných poslancov, aby vplývali na svojich kolegov v parlamente, aby sa urobil 
poriadok v prihlasovaní áut, aby príjem za výber cestnej dane bol príjmom toho kraja, ktorého 
komunikácie využívajú, 
- znova požiadal, aby rozpočet bol schválený v predloženej podobe. 
Z. Páleníková: 
- vyjadrila sklamanie z priebehu rokovania MsZ, 
- poďakovala Ing. Pastiranovi za výklad rozpočtu, 
- čo sa týka príjmov, malo by sa rátať len s financiami, ktoré sú k dispozícii, 
- na strane výdavkov je množstvo položiek, ku ktorým by mali pripomienky, 
- poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali pri tvorbe rozpočtu, neznevažuje ich prácu, ale za 
opozíciu vyjadrila nesúhlas s rozpočtom, 
- čakať na peniaze z KSK alebo z vlády môže trvať dlho, 
- myslí si, že začať od seba, neznamená robiť populistickú politiku, 
- kandidovali a budú robiť všetko preto, aby pomohli mestu, 
- podotkla, aby poznámky od obyčajných ľudí, ktorí sa na nich obracajú, nebrali na ľahkú váhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- očakával konkrétne návrhy na zmenu rozpočtu. 
RSDr. Beňa: 
- opýtal na sa položku výber daní na str. 4 – o aké nedoplatky sa jedná, ako sú vymáhané a či je 
nádej, aby sa peniaze raz vrátili do rozpočtu, 
- čo sa týka problému psov, malo by sa viacej venovať prevýchove ľudí, ktorí vlastnia psa, 
- mali by byť určené miesta, kam môžu chodiť so psami, 
- navrhol, aby detské ihriská boli ohradené, aby sa tam psy nedostali, 
- očakával od poslankyne Páleníkovej konkrétne návrhy na zmenu rozpočtu. 
Ing. Pastiran: 
- žiadne VZN nenahradí zodpovednosť majiteľov psov za to, čo po nich na verejnom priestranstve 
ostáva, 
- daňové nedoplatky sú v objeme viac ako 500 tis. €, 
- sú to aj nedoplatky firiem z minulých období, ktoré sú v konkurze a ktorých výška v konkurze je 
cca 222 tis. € , 
- konkurz väčšinou končí uznesením o nemajetnosti príslušnej firmy a tieto pohľadávky končia 
odpisom, 
- každoročne pri predkladaní záverečného účtu sa predkladá aj stav vymáhania daňových 
pohľadávok, 
- informoval o znížení daňových pohľadávok – v roku 2008 sme vymohli 36 tis. €, v roku 2009  
73 tis. € a v roku 2010 boli vydané exekučné príkazy v sume 97 tis. €. 
Ing. Bubeník: 
- čo sa týka otázky napĺňania príjmov, odznela výhrada, či budú naplnené,  či nebude potrebné 
čerpať úver, 
- myslí si, že naplánované príjmy sú reálne a aj príjem z predaja majetku bude čochvíľa na účte 
mesta, 
- vyhlásil, že za žiaden ďalší úver hlasovať nebude, 
- poukázal na veľký prepad oproti minulému roku v položke údržba mestských komunikácií, ktorý 
vznikol z dôvodu výstavby Mosta Matuškova,  
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- pre tento rok je na údržbu a opravu mestských komunikácií plánovaných cca 800 tis. € (mesto má 
približne 100 km ciest), 
- informoval, že od budúceho roka sa budú zdaňovať príjmy  z prenájmu mestského majetku a 
budú sa platiť z neho odvody,  
- pri príjmoch mesta to bude znamenať výpadok cca 800 tis. €, čo bude mať veľký vplyv na 
rozpočet mesta na rok 2012, preto je potrebné v najbližšej dobe sa tým zaoberať. 
Ing. Bečarik: 
- rozpočet sa tvoril veľmi ťažko, ak mal niekto výhrady, bolo potrebné ich naniesť a komunikovať 
s oddeleniami ešte pri tvorbe rozpočtu,  
- osobne mu tam chýba veľmi veľa vecí, ktoré sa už do rozpočtu nedostali z rôznych dôvodov, 
- poukázal na príspevok 23 tis. € do TIC na delegovanie niektorých činností,  
- v meste chýbajú aktivity CR, skôr ide o kultúrny turizmus, ktorý v SNV funguje na veľmi dobrej 
úrovni vďaka pracovníkom KP, ktorí ho robia, 
- poukázal na veľké rezervy CR v Slovenskom raji – nemáme čo ponúknuť turistom, chýbajú 
cyklotrasy, 
- tiež poukázal na nedostatočnú komunikáciu medzi obcami v združeniach  Mikroregión Slovenský 
raj, Euroregión Tatry a v Združení obcí Spiša, 
- tlmočil prísľub od vedenia mesta, že spoločne nájdu model, ako cestovný ruch v SNV začleniť do 
organizačnej štruktúry mesta, 
- navrhol, aby na nasledujúce rokovanie MsZ bol predložený model riadenia cestovného ruchu 
a turizmu v 
 rámci organizačnej štruktúry mesta, 
- pri najbližšom  záverečnom účte bude potrebné vyčleniť na to finančné prostriedky, 
- podporil predložený návrh rozpočtu a navrhol ho schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal verejný prísľub, že to bude predložené na najbližšom MsZ, nemusí sa to dopĺňať  do 
uznesenia, 
- sú pripravené 3 modely, je potrebné sa rozhodnúť pre optimálny. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2011 a odporučila ho schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pred hlasovaním prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.21 – 10.35 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh A. Akrama – finančnú čiastku 40 tis. € – daň za psov za rok 2011 použiť na 
radikálne riešenie problémov, týkajúcich sa psích exkrementov. 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:    8 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2 
Návrh neprešiel. 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh A. Akrama – peniaze, vyčlenené na dobudovanie kina Mier (3D) v sume 100 tis. € 
použiť na opravy ciest v meste SNV. 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:    7 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 2 
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Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 11 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:    7 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 11. 
 

 
K bodu 8 

 
Odpredaj prebyto čného majetku 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- jedná sa o staršiu záležitosť, PD bola pripravená ešte v minulom volebnom období,  nebola 
realizovaná, pre mesto je už nepotrebná, nakoľko optické siete sme kládli pri výkopových prácach 
iných spoločností, 
- požiadal poslancov o schválenie materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 12 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 12. 
 
 

K bodu 9 
 
Návrh na delegovanie zástupcov zria ďovate ľa do rád škôl a školských zariadení 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 13 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 13. 
 
 

K bodu  10 
 
Schválenie členov MsV a komisií pri MsZ 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
T. Hamráček: 
- navrhol zmenu v MsV č. 1 – Novoveská Huta, namiesto Anny Žilkovej, ktorá sa vzdala nominácie, 
navrhol Štefana Šargu. 
Z. Páleníková: 
- uviedla, že v minulom období bolo bežnou praxou, že jeden člen v komisii kontroly (spravidla 
predseda) bol z opozície, teraz očakávali, že v komisii kontroly budú 2 zástupcovia z opozície,  
- ak by sa tak stalo, bude si to vyžadovať zmenu štatútu, čo by nemal byť problém, 
- navrhla doplniť do komisie kontroly MUDr. Evu Novákovú. 
Mgr. Grečková: 
- informovala o pripravovanej smernici – metodickom pokyne pre prácu a činnosť MsV a komisií, 
- navrhla doplniť do komisie kontroly Bc. Ing. Janku Brziakovú. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že smernica po dokončení bude doručená poslancom MsZ a bude schválená na 
najbližšom MsZ,  
- informoval, že porovnávaním iných miest na internete zistili, že komisia kontroly funguje len 
v dvoch porovnávaných mestách, čo ale neznamená, že by sme ju mali zrušiť, 
- akceptoval doplnené návrhy v komisii kontroly, 
- poukázal na to, že zmena štatútu nebude potrebná, nakoľko komisie sú maximálne 9-členné, iba 
komisia kontroly bola v menšom počte z určitých dôvodov, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 14 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 14. 
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K bodu 11 
 
Delegovanie člena  RŠK za mesto 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- za pravicový klub navrhol za člena RŠK namiesto Mgr. Michala Demečka Tomáša Hamráčka. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- s pánom Hamráčkom o tom rozprával, hlavnou činnosťou RŠK je prerozdeľovanie dotácií 
športovým klubom, ktoré potom schvaľuje MsR, 
- poukázal na to, že pán Hamráček je členom MsR, aby nebol duplicitne aj členom RŠK, 
- opýtal sa pána Hamráčka, či na tom trvá.  
T. Hamráček: 
- v MsR sa o tom hovorilo, bolo mu povedané, že pôjde o konflikt záujmov, nakoľko RŠK navrhuje 
rozdelenie financií pre športové kluby a MsR ich schvaľuje, 
- myslí si, že nejde o konflikt záujmov, nakoľko nie je členom žiadneho športového klubu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nešlo o konflikt záujmov, ale o duplicitné schvaľovanie – v RŠK aj v MsR, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh A. Akrama – delegovanie Tomáša Hamráčka za člena RŠK namiesto Mgr. Michala 
Demečka. 
Hlasovanie: 
za:  7    
proti:  10 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 15 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  1 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 15. 
 
 
 

K bodu 12 
 
Správa o zahrani čných služobných cestách konaných v roku 2010 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 12 a otvoril diskusiu, 
 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
ng. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 16 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 16. 
 

K bodu 13 
 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 17 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 17. 
 
 

K bodu 14 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 18 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 



13

 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 18. 
 

 
K bodu 15 

 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- požiadala o stiahnutie bodu z rokovania, nakoľko správa nie je úplná a neobsahuje informácie 
všetkých ukončených a prebiehajúcich kontrol, 
- navrhla presunúť tento bod na najbližšie rokovanie MsZ – po riadnom zasadnutí komisie kontroly. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla doplniť plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011 o kontrolu v školských 
zariadeniach na území mesta Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti  OZ Kamo nádej,  
T. Vansovej 1, SNV, za obdobie: rok 2010  „Následná finančná kontrola hospodárnosti a účelného 
a účinného čerpania finančných prostriedkov mesta SNV v zmysle VZN č. 9/2009 v znení doplnkov 
na cieľovú skupinu deti a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú hokeju". 
Ing. Zozuľáková: 
- doplnila, že správa obsahuje všetky kontroly, ktoré boli ukončené v roku 2010, 
- informovala, že v zmysle zákona 369/1990, par. 18 f) je povinná predkladať MsZ len ukončené 
kontroly. 
Z. Páleníková: 
- uviedla, že v správe sa uvádzajú aj neukončené kontroly, poukázala na kontrolu v OZ Kamo 
nádej, ktorá sa v správe neuvádza, pričom je tiež neukončená, 
- myslí si, že ak nie sú informácie úplné, nemali by byť prerokovávané, 
- stiahla svoj návrh. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 19 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 19. 
 
 

K bodu 16   
 
Zmena v delegovaní zástupcov mesta do obchodných sp oločností s ú časťou mesta 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16. a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- pripomenul spôsob zastúpenia opozície v obchodných spoločnostiach v minulosti, 



14

- v súčasnosti bol akceptovaný návrh opozičného klubu, ktorý navrhol troch poslancov do 
dozorných rád – Tomáša Hamráčka  do BIC, s. r. o., Zuzanu Páleníkovú do SVT, s. r. o., a MUDr. 
Jána Mokriša do Lesov mesta, s. r. o., 
- informoval o zmene riaditeľa v Lesoch mesta, s. r. o., kde od 1. 1. 2011 je novým riaditeľom Ing. 
Peter Petko, nakoľko doterajší riaditeľ Ing. Milan Sakmáry požiadal o uvoľnenie z funkcie, 
- výberové konanie sa nekonalo z časového hľadiska, 
- pripomenul, že v minulosti sa nerobili výberové konania na funkcie riaditeľov mestských 
organizácií, v súčasnosti sa tak dialo, až na túto výnimku v Lesoch mesta, s. r. o.,  
- čo sa týka THP vo vedení Lesov mesta, s. r. o., za posledné 4 roky ubudol počet THP o 6-tich, 
- bol by rád, ak by sa stalo do budúcnosti „nepísaným pravidlom“, že v dozornej rade Lesov mesta, 
s. r. o., budú nominovaní predsedovia politických klubov, 
- verí, že navrhované nominácie budú prijaté, nakoľko so všetkými sa komunikovalo, 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- uviedol, že po porade pravicového klubu sťahujú svojich troch nominantov z dozorných rád.  
T. Hamráček: 
- nesúhlasil s tým, aby do dozorných rád obchodných spoločností boli menovaní politici, mali by 
tam byť odborníci, preto do dozornej rady Lesov mesta, s. r. o., navrhol Ing. Pavla Čekovského. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, či ostatné miesta neobsadzujú,  
- ak sa neobsadia, dozorné rady nebudú funkčné, 
- v Lesoch mesta, s. r. o., bol nominovaný ako predseda dozornej rady MUDr. Ján Mokriš, v tom 
prípade dozorná rada tiež nebude funkčná. 
T. Hamráček: 
- stiahol svoj návrh na nomináciu Ing. Pavla Čekovského do dozornej rady Lesov mesta, s. r. o. 
MUDr. Mokriš: 
- uviedol, že pravicový klub nebude mať žiadne výhrady voči nominantom, ktorí budú doplnení do 
dozorných rád miesto nich. 
PhDr. Volný, PhD: 
- nakoľko opoziční poslanci neprijali nominácie do dozorných rád v obchodných spoločnostiach, aj 
napriek dohode, navrhol tieto miesta ponechať neobsadené – budú rezervované pre opozičný 
klub. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol prestávku na poradu klubov, 
- myslí si, že ak nebudú miesta v dozorných radách obsadené, nebudú dozorné rady uznášania 
schopné. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že dozorné rady budú uznášania schopné, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 20 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  1 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 20. 
 
 

K bodu 17 
 

Informácie o novele zákona o majetku obcí a novele občianskeho zákonníka 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 17. 
 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 21 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 21. 
 
 

K bodu 18 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 18, 
- 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 podľa odporúčaní MsR. 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: 
- 18/1, 18/2, 18/3, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11. 
 
Bod 18/4: 
Ing. Majerník: 
- tlmočil obavu pána Š. Szaba, že ak sa predá celý pozemok (smerom od Požiarnej zbrojnice 
vyššie), nebudú mať prístup na svoj pozemok, nakoľko zo zadnej strany je komplikovaný prístup, 
- opýtal sa, či v prípade odpredaja pozemku mestom budú mať záruku, že sa dostanú na svoj 
pozemok alebo či sa dá zriadiť napr. vecné bremeno. 
Ing. Kellner: 
- teraz sa k tomu dá ťažko vyjadriť, nevie na aký účel to môže byť predané,   
- predpokladá, že pozemok bude zachovaný pre potreby mesta, 
- ak by bol realizovaný predaj, bude schvaľovaný v MsZ, bude sa dať pripomienkovať, 
- odporučil registrovať tieto náležitosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že ani v budúcnosti nebude záujem o tieto pozemky, nakoľko sú v záplavovej zóne a ani 
mesto neuvažuje o ich predaji. 
Ing. Majerník: 
- jedná sa o starších ľudí, ktorí nie sú schopní si to odkúpiť, 
- požiadal poslancov, aby na to v budúcnosti mysleli, ak by sa to odpredávalo. 
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Bod 18/12: 
Ing. Kellner 
- uviedol, že materiál je predkladaný na základe uznesenia MsZ č. 650 zo dňa 25. 2. 2010. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či zadefinovanie ceny vyplýva ako povinnosť zo zákona. 
Ing. Kellner: 
- áno. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či to nebude dôvod, ktorý bude obmedzovať budúceho záujemcu, aby do toho vôbec 
išiel, 
- vzhľadom na vysokú cenu bude ťažké realizovať rekonštrukciu Domu služieb v tejto dobe. 
Ing. Kellner: 
- doplnil informáciu k predchádzajúcej žiadosti – prevod nehnuteľnosti, pokiaľ nejde o verejný 
záujem, sa môže predať len enu rovnú alebo vyššiu, ako je cena určená znaleckým posudkom, to 
znamená, že nemôžme ísť s cenou dole. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na termín predkladania ponúk – 31. 8. 2011, opýtal sa, či to nie je dosť neskoro.  
Ing. Kellner: 
- myslí si, že nie, nakoľko záujemca bude musieť vypracovať PD,  budú musieť prebehnúť  
rokovania s vlastníkmi susediacich objektov, preto termín sa mu zdá primeraný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol návrhovej komisii uznesenia nečítať, nakoľko sú uvedené v digitálnom MsZ a boli  
odporúčané MsR, 
- požiadal o hlasovanie k bodom 18/1 – 18/12. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 22 - 33. 
 
Bod 18/13: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 18/13, 
- tento bod nebol prerokovaný v MsR, je potrebné samostatné hlasovanie.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 34 k bodu 18/13 - schválenie bezplatného zriadenia vecného 
bremena. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 34. 
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K bodu 19 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 
MUDr. Mokriš: 
- tlmočil požiadavku občanov sídl. Tarča, ktorí cestovali MHD smerom na železničnú stanicu cez 
Ulicu odborárov, ktorá bola zatarasená autami a nestihli rýchlik, 
- opýtal sa Ing. Gondu, či v spolupráci s políciou nie je možné riešiť daný stav, napr. jednosmernou 
premávkou na tejto ulici. 
Ing. Gonda: 
- pri tvorbe cestovného poriadku v priebehu posledných troch rokov  bol eliminovaný pohyb 
autobusov MVD po Ulici odborárov na minimum, 
- v návrhu rozpočtu na rok 2010  a ani na rok 2011 neprešla do realizácie stavba „Rekonštrukcia 
Ul. odborárov“,  
- čo sa týka parkovania na Ul. odborárov, autá nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky, preto je 
potrebné využiť cestu represívnych zložiek. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal náčelníka MsP, aby v spolupráci s dopravnou políciou riešili daný  stav na Ulici 
odborárov. 
MUDr. Nováková: 
- prečítala list, ktorý dostali do schránok občania  bývajúci v okolí Madarasu, týkal sa výstavby 
elektrárne v tejto lokalite,  
- požiadala o vyjadrenie mesta v Informátore, aj napriek tomu, že sa jedná o anonym. 
Ing. arch. Štubňa: 
- bol už informovaný o obsahu tohto listu,  
- uviedol, že žiadna oficiálna žiadosť nebola doručená na mestský úrad a že z pohľadu ÚPM takýto 
zámer nebude podporený. 
MUDr. Nováková: 
- poukázala na situáciu ohľadom zvonov vo Ferčekovciach,  
- obrátili sa na ňu občania s požiadavkou úpravy zvonkohry, opýtala sa, či je to problém. 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol, že mesto zvony neprevádzkuje. 
Ing. Majerník: 
- problém týkajúci sa zvonov bol vysvetlený v Informátore. Sťažuje sa jeden občan, ktorý býva 
v tesnej blízkosti kostola. Názory na to sú rôzne, je veľká skupina ľudí, ktorí sa čudujú, že zvonenie 
môže niekomu prekážať. Osobne si myslí, že tento problém sa dá riešiť, čo sa týka dĺžky, intervalu 
a intenzity zvonenia. 
MUDr. Nováková: 
- poďakovala za ochotu pomôcť v danej veci, 
- nejedná sa len o jedného človeka, ide o viacerých ľudí. 
 

 
K bodu 20 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
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             PhDr.  Ján Volný, PhD.                
                   primátor mesta                           prednosta MsÚ      
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  9 -  34. 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková  ......................... ............................. 
 
 
Tomáš Hamrá ček   ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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