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

___________________________________________________________________ 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 26. augusta 2011 na 6. zasadnutí  
Mestského zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi,  

konanom vo ve ľkej zasada čke na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi 
 
 

 
 PhDr. Miroslav Semeš, PhD., zástupca primátora mesta, otvoril 6. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných.  

 
PhDr. Semeš, PhD., ospravedlnil zo zasadnutia MsZ primátora PhDr. Jána Volného, PhD., 

ktorý bol na služobnej ceste v Bratislave a poslancov Mgr. Leu Grečkovú, MUDr. Slavomíra 
Hrebenára a MUDr. Jána Mokriša. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 14 
poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     18    
       z toho poslanci MsZ:          14   
                            ostatní prítomní:               4   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            15.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         15.40 h 
 
 
 
 

K bodu 2 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatné ho zasadnutia 

 
 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli overené bez 
pripomienok. 
 
 
 

K bodu 3 
Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Miroslav Semeš, PhD., navrhol 
MUDr. Evu Novákovú  a RSDr. Juraja Beňu, do návrhovej komisie Mgr. Jozefa Kačengu, Mgr. 
Michala Demečku a Tomáša Hamráčka. 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- oboznámil prítomných s predloženým programom zasadnutia MsZ, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Ing. Majerník: 
- vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá vznikla po búrke 23. 8. 2011 vo Ferčekovciach, doplnil 
nový bod programu – Kanalizácia na Muráňskej ulici vo Ferčekovciach. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- dal hlasovať o návrhu Ing. Majerníka - doplnenie nového bodu do programu rokovania MsZ. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Návrh bol schválený. 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
 - dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  14    
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. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľnosti 
6. Kanalizácia na Muráňskej ulici vo Ferčekovciach 
7. Záver 

 
 

 
K bodu 5 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľnosti  
Predložil: Ing. Marián Kellner, ved. odboru organiz ačného a správy majetku 
Prizvaní:  Ing. Čech, Ing. Šlenker - firma B Nova, s. r. o., SNV 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Čecha o uvedenie materiálu. 
Ing. Čech: 
- zdôvodnil zvolanie MsZ - zmena v projekte „Využitie skládkového plynu na Regionálnej skládke 
odpadov Kúdelník II v SNV na výrobu elektrickej energie“,                                                                                                                                                          
-  obrazovou prezentáciou  podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh na uznesenie č. 87 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 87. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Kanalizácia na Murá ňskej ulici vo Fer čekovciach 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- udelil slovo Ing. Majerníkovi. 
Ing. Majerník: 
- touto problematikou sa zaoberali viackrát v minulosti, 
- po búrke 23. 8. 2011 došlo k vytopeniu niekoľkých rodinných domov (poškodení občania boli 
prítomní aj na rokovaní MsZ), 
- informoval o pracovnom stretnutí, konanom na Radnici  7. 7. 2011, kde boli prítomní  zástupcovia 
kanalizácie, projektantka Ing. Babíková, Ing. Derfényi a obyvatelia Ferčekoviec: Na rokovaní boli 
prijaté isté kroky, ktorými sa malo predísť situácii, aká vznikla po búrke. Boli presviedčaní, že 
kanalizácia je funkčná na 100 % a že pripojenie Malého Poľa nemôže situáciu skomplikovať. Domy 
na Malom Poli zatiaľ nie sú zastavané, kanalizácia je pripojená, ale nie je funkčná. Zatopenie 
suterénov spôsobila dažďová voda stekajúca z kopca Malého Poľa cez priekopu a  cestu smerom 
do zberných šácht na Muráňskej ulici. Informoval o kritike obyvateľov na svoju osobu, či v tejto veci 
podstúpil nejaké kroky. Požiadal, aby v diskusii mohol vystúpiť zástupca z prítomných občanov 
Ferčekoviec.  Zdôraznil, že do budúcna je potrebné nájsť novú vetvu pre kanalizáciu Malé Pole, 
nakoľko kanalizácia na Muráňskej ulici vo Ferčekovciach bola projektovaná pred 30-mi rokmi, 
nemôže sa na  ňu do nekonečna napájať. 
- navrhol uznesenie, aby MsZ uložilo vedeniu mesta SNV zvolať pracovné stretnutie ohľadom 
riešenia kanalizácie na Muráňskej ulici vo Ferčekovciach, termín september 2011. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- požiadal poslancov o hlasovanie, aby p. Andreánsky mohol vystúpiť v diskusii. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
- udelil slovo p. Andreánskemu 
P. Andreánsky: 
- informoval o petícii spísanej v januári 2011, na ktorú dostali odpoveď, že v marci, alebo v apríli  
sa stretne skupina ľudí, ktorá bude uvedený problém riešiť. V júli sa začala prekopávka cesty -  
Ing. Majerník dal prísľub, že tam pôjde plyn a voda, že kanál tam nebude zapojený, čo ale nebola 
pravda. Kritizoval poslancov za obvod  Ferčekovce, ako aj pána primátora, že petíciu nebrali 
vážne. Požiadal, aby problém  s kanálom bol doriešený, urgujú to už 3 roky.  Boli presviedčaní, že 
kanál je vyťažený  na 30 %, čo nie je pravda, mali by sa k tomu vyjadriť nestranní odborníci. Myslí 
si, že poslanci nezastupujú občanov, ale hája svoje záujmy. 
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RSDr. Beňa: 
- bol pobúrený vystúpením p. Andreánskeho na adresu poslancov zastupujúcich obvod 
Ferčekovce. Ubezpečil p. Andreánskeho, že to nie je pravda. Ing. Majerník, ako predseda MsV je 
veľmi aktívny, často navštevuje MsÚ v súvislosti so zabezpečovaním úloh MsV. Problémom 
kanalizácie sa zaoberajú na každom zasadnutí MsV a navrhujú určité aktivity smerom k MsÚ. 
- požiadal pozmeniť  návrh uznesenia Ing. Majerníka, aby MsZ pozastavilo ďalšie stavebné práce 
na kanalizácii Malé Pole a  Ferčekovce do vyriešenia problému a následne, aby na nasledujúcom  
MsZ  boli prezentované stanoviská odborníkov na kanalizáciu a MsÚ. Myslí si, že ako poslanci 
majú takú právomoc. 
Ing. Bubeník: 
- bol tiež dotknutý tým, čo povedal p. Andreánský. Je presvedčený, že poslanci vyvinuli dostatočné 
úsilie na to, aby sa tento problém vo Ferčekovciach riešil. Poznamenal, že aj v iných mestských 
častiach žijú obyvatelia mesta  a že na verejnosti je prezentovaný názor, že sa uprednostňujú 
Ferčekovce. Myslí si, že poslanci by sa nemali „hrať“ na projektantov a rušiť stavebné povolenia, 
na to nemajú kompetencie.  Projektantom navrhované riešenie bolo, aby sa urobili spätné klapky 
na prípojky do domov, nakoľko voda vyráža cez guličky do pivníc Priklonil sa k návrhu Ing. 
Majerníka, aby sa problém urýchlene riešil cez odborné inštitúcie a aby sa urýchlene našlo riešenie 
aj s finančnou podporou mesta. 
RSDr. Beňa: 
- nevidí efekt zvolávať ďalšie rokovanie s odborníkmi, nakoľko doposiaľ sa žiadne riešenie 
nenašlo, nič sa nerealizuje. Myslí si, že je potrebný radikálnejší prístup k danému problému. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- informoval, že úlohy z rokovania k problematike kanalizácie boli prenesené na porade vedenia 
mesta.  Aby sa zistilo, v akom stave sú prípojky, boli v kanalizácii namontované kamery. 
Na adresu p. Andreánskeho uviedol, že je potrebné zvážiť slová, nakoľko problém kanalizácie  sa 
rieši. Návrh Ing. Majerníka považuje za dobrý. Navrhol termín stretnutia k problému kanalizácie –  
6. 9. 2011. 
Z. Páleníková: 
- ostrejšie slová p. Andreánskeho sa dajú pochopiť, zastupuje viacerých občanov Ferčekoviec.  
S problémom kanalizácie vo  Ferčekovciach bola oboznámená, nakoľko Ing. Majerník na komisii 
kontroly dôsledne vysvetlil, v čom je problém. Myslí si, že Ing. Bubeník má značnú pravdu, ale tiež 
aj  RSDr. Beňa, pretože ako poslanci majú dostatočné kompetencie na riešenie tohto problému. 
Priklonila sa k názoru RSDr. Beňu, aby tento veľký problém bol uprednostnený. 
Ing. Majerník: 
- uviedol, že na rokovaní 7. 7. 2011 ich presviedčali, že z kanála Malé Pole pôjde len 1,7 l/s, ale 
pre kanál na Muráňskej ulici je každá kvapka vody naviac nebezpečná. Na stretnutí bolo prijaté 
uznesenie, že na kanalizáciu môže byť pripojených maximálne 40 domov z Malého Poľa. Tiež  
požadovali, aby mesto vyčlenilo finančné prostriedky na vybudovanie novej kanalizácie, ktorá 
pôjde súbežne okolo cesty a na ňu budú napojené v budúcnosti všetky domy z Malého Poľa.  
V súčasnosti je problém v tom, že povrchová dažďová voda steká z Malého Poľa do zberačov na 
Muráňskej ulici. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh RSDr. Beňu - MsZ odporúča pozastaviť práce na kanalizácii Malé Pole do 
stretnutia odborníkov k problematike kanalizácie. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 88. 
 
 



 5

 
 
 
Ing. Majerník: 
- návrh RSDr. Beňu považoval za prísnejší, preto svoj návrh uznesenia stiahol z rokovania, 
- požadoval, aby stretnutie odborníkov ku kanalizácii sa uskutočnilo v septembri a aby naň boli 
prizvaní aj občania Ferčekoviec. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- ubezpečil, že rokovanie bude zvolané v nasledujúcom pracovnom týždni. 

 
 
 

K bodu 7 
 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD., zástupca primátora mesta, ukončil zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na otvorenie Dní mesta Spišská 
Nová Ves. 
 
 
 

 
             PhDr. Ján Volný, PhD.                
                 primátor mesta                      prednosta MsÚ 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 87 - 88. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
MUDr. Eva Nováková  ............................... ....................... 
 
 
RSDr. Juraj Be ňa   ...................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: M. Husová    ........................................................ 


