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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 29. septembra  2011 na 7. 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 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku, PharmDr. 
Jána Valjana a neskorší príchod Ing. Pavla Bečarika. 

 
V úvode primátor mesta PhDr. Volný, PhD., zablahoželal k meninám prítomným Michalom 

a PhDr. Miroslavovi Semešovi, PhD.,  k jeho životnému jubileu. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 15 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     41     
       z toho poslanci MsZ:          17 
                           ostatní prítomní:             24 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.20 hod. 
 
 
 

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. Evu 
Novákovú a Ing. Mariána Bubeníka, do návrhovej komisie MUDr. Jána Mokriša, Bc. Ing. Janku 
Brziakovú a PaedDr. Milana Vargu. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4  

 
Návrh na schválenie programu rokovania 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s predloženým programom zasadnutia MsZ, 
- z časových dôvodov navrhol prerokovať bod 9 pred bodom 5, 
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu. 
MUDr. Nováková: 
- na základe požiadavky podnikateľov sústredených v areáli bývalého OSP navrhla doplniť nový 
bod – Úprava vstupnej cestnej komunikácie do areálu bývalého OSP na Markušovskej ceste, 
- jedná sa o úpravu výšky podjazdu pre nákladnú dopravu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Gondu o vyjadrenie, či sa jedná o majetok a problematiku mesta. 
Ing. Gonda: 
- nejedná sa o majetok  mesta, ide o napojenie účelovej komunikácie do areálu z cesty KSK. 
MUDr. Nováková: 
- vysvetlila, o aký problém sa jedná, 
- podnikateľom „vraj“ primátor prisľúbil nápravu, ale doposiaľ sa tak nestalo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že doposiaľ o tomto probléme nevedel,  
- keďže sa nejedná o majetok mesta, nemôžeme do toho vstupovať, 
-  prisľúbil zistenie ďalších informácií. 
Mgr. Grečková:  
- najprv je potrebné zistiť majetkové pomery a podľa toho sa zariadiť, 
- zistí, či to spadá pod KSK, komu patrí komunikácia a ako sa to dá vyriešiť,  
- bude rozprávať s riaditeľom tunajšej správy ciest, aké sú možnosti zo strany KSK. 
MUDr. Nováková: 
- pripomenula, že je tam združených 43 podnikateľov, je potrebné im pomôcť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- sľúbil, že sa bude tomu venovať a že na najbližšom zasadnutí MsZ bude podaná informácia, 
- keďže nie sú známe bližšie informácie, navrhol, aby to dnes nebolo zaradené do programu 
zasadnutia MsZ, 
- 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. Správa o vyhodnotení, príprave a realizácii projektov mesta 
6. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za I. polrok 2011 
7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2011 
8. Prehľad obsadenosti Priemyselného parku Spišská Nová Ves 
9. Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 
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10. Dodatok č. 1 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  na území mesta 
Spišská Nová Ves 

11. Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsV a členov komisií MsZ 
12. Štatút zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň v Dome humanity Nádej na Tehelnej ulici č. 27  

v Spišskej Novej Vsi 
13. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ Ing. O. Kožucha 
14. Prehľad  poskytnutých dotácií za I. polrok 2011 
15. Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií v zmysle zákona NR SR  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
16. Úprava VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta SNV na rok 2011 v znení Dodatku č. 1 
17. Správa o výsledku kontrol 
18. Návrh na udelenie ocenení KSK 
19. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
20. Interpelácie, otázky poslancov 
21. Záver 

 
 

K bodu  9 
 
Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu mesta Spišská N ová Ves 
Predložil: prednosta MsÚ 
Prizvaní: Ing. arch. Gaj, Ing. arch. Vl čková 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. arch. Štubňu  o uvedenie materiálu. 
Ing. Arch. Štubňa: 
- informoval o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo Ing. arch. Gajovi. 
Ing. arch. Gaj: 
- poďakoval za dlhoročnú a veľmi dobrú spoluprácu, 
- strategickým cieľom pri tvorbe Zmien a doplnkov 2009 ÚP mesta SNV  bol prerod mesta 
smerujúci k oživeniu cestovného ruchu, 
- upozornil na strategický cieľ v úprave dopravy – ide o preložku cesty, ktorá bude spájať SNV 
s Novoveskou Hutou tak, aby tvorili jeden urbanný celok a aby neboli dotknuté nežiaducou 
nákladnou dopravou. 
PaedDr. Varga: 
- predniesol stanovisko komisie výstavby a dopravy, ktorá súhlasila so schválením Zmien 
a doplnkov 2009 ÚP mesta SNV v MsZ, a  odporučila poslancom schváliť tento závažný 
dokument. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval za prípravu ÚPD mesta, 
- požiadal Ing. arch. Štubňu o vysvetlenie, aká je predstava realizácie preložky cesty SNV – 
Novoveská Huta a opýtal sa, v ktorej lokalite sa bude nachádzať tzv. Letná dedina. 
Ing. arch. Štubňa: 
- Letná dedina sa bude nachádzať vo Ferčekovciach juhovýchodne od záhradkárskej lokality, 
bývalej drobnochovateľskej osady,  
- čo sa týka dopravného pripojenia, Novoveská Huta je v súčasnosti  prístupná cez cestu II. triedy  
II/533, ktorá je značne preťažená najmä nákladnou dopravou, 
- do  budúcna sa uvažuje s umiestnením  novej komunikácie, ktorá bude napojená na Sadovú ulicu 
a bude pokračovať po cestách, ktoré sú dnes poľné, smerom do Novoveskej Huty. 
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Mgr. Grečková: 
- informovala, že aj zo strany KSK sa robia kroky na odľahčenie nákladnej dopravy z mesta, 
- KSK navrhol ministerstvu dopravy cesty, ktoré by mali byť pre nákladnú dopravy uzavreté, - 
ministerstvo dopravy v 1. kole vylúčilo túto trasu ciest na uzavretie, v najbližších dňoch pôjde na 
ministerstvo list, aby prehodnotili svoje navrhnuté rozhodnutie, 
- poukázala na cestu cez Slovenský raj od Rožňavy až po Novoveskú Hutu, cez ktorú si skracujú 
cestu kamióny, aby sa vyhli spoplatneniu, pričom existuje súbežná cesta I. triedy smerom na 
Poprad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo p. Hamrákovej, ktorá o to požiadala. 
P. Hamráková: 
- býva na Dunajskej ulici vo Ferčekovciach, kde majú problém s vedením vysokého napätia, 
- v roku 2007 žiadali o preložku vysokého napätia, ktoré je v blízkosti rodinných domov cca 15 – 20 
metrov, 
- v roku 2009 sa vysoké napätie rekonštruovalo, 
- ešte pred rekonštrukciou žiadali vysoké napätie preložiť, ale nestalo sa tak, naopak, vedenie sa 
ide zdvojiť, 
- myslí si, že podľa zákona nemá byť schválená výstavba  domov v blízkosti vysokého napätia (na 
Nitrianskej ulici pribudli 3 nové domy) a že vysoké napätie nemá byť postavené v rizikovej oblasti 
do strmého svahu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- záležitosť s vysokým napätím  na Dunajskej ulici vo Ferčekovciach je stará viac ako 20 rokov, 
- rokovalo sa s VSE, a. s., ohľadom možnosti riešenia prekládky vysokého napätia, ktorá by stála 
viac ako 15 mil. Sk, 
- problematikou vysokého napätia sa zaoberala aj MsR, ktorá rozhodla, že zatiaľ sa prekládka 
realizovať nebude,  
- pri najbližšej zmene územného plánu sa mesto môže pokúsiť v spolupráci s VSE, a. s., hľadať 
nové riešenie a novú trasu, ktorá nie je jednoduchá, nakoľko sú tam ochranné pásma letiska. 
Ing. Majerník: 
- problémom vysokého napätia sa MsZ zaoberalo už pred 6-mi rokmi v rámci jeho interpelácie, 
- sú veci, ktoré sa dajú riešiť okamžite, niektoré veľmi ťažko, v prvom rade sa jedná o finančné 
prostriedky,  
- iniciatívu bolo potrebné vyvíjať pred rekonštrukciou, nie až po osadení stožiarov, 
- je zarážajúce, že na Nitrianskej ulici pribudli 3 nové domy v blízkosti vysokého napätia, 
- myslí si, že by sme mali dôverovať projektantom, ktorí robili toto vysoké napätie,  
- vyjadril presvedčenie, že nedochádza k porušeniu zákona, 
- snaha o preložku bola, stav sa nezmenil pre problém ochrany a financií, 
- poukázal na množstvo problémov vyskytujúcich sa v poslednej dobe vo Ferčekovciach. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 93 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 93. 
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K bodu 5 
 
Správa o vyhodnotení, príprave a realizácii projekt ov mesta 
Predložila: Ing. Záborská, ÚRMaCR 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Záborskú o uvedenie materiálu. 
Ing. Záborská: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- je rád, že sa znova rozpráva o rozvoji cestovného ruchu a že chceme vrátiť turistov do 
Slovenského raja, 
- poukázal na rozvojové plány mesta – v minulosti sa rozprávalo o rekonštrukcii Detskej polikliniky 
a ZUŠ, v materiáloch sa s tým nestretol, 
- tiež navrhol zmenu názvu Detskej polikliniky na Mestskú polikliniku. 
A. Akram: 
- vyjadril potešenie, že sa podarilo zrekonštruovať základné školy v meste z financií z externých 
zdrojov, 
- poukázal na potrebu rekonštrukcie ZŠ Hutnícka ul.,  opýtal sa, či sú nejaké nové výzvy, na ktoré 
by sa dalo reagovať a požiadať o nenávratný finančný príspevok, 
- opýtal sa, či by sa nedalo pomôcť ZŠ Hutnícka ul.  (na výmenu okien) podobne ako ZŠ na 
Lipovej ul. - z úspor zrekonštruovaných škôl. 
 Ing. Záborská: 
- informovala o financovaní projektov z Regionálneho operačného programu (ROP), 
- ROP je v súčasnosti po tvrdej analýze, sú navrhované nové opatrenia a priority, finančné zdroje 
sú obmedzené a sú nastavené prísnejšie kritéria pri predkladaní projektov, 
- ROP podporuje hlavne zlučovanie škôl, 
- čo sa týka ZUŠ, v súčasnosti sa komunikuje s ministerstvom. 
Ing. Majerník: 
- aj v mene školskej komisie poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii škôl v meste, 
- podporil myšlienku rekonštrukcie ZUŠ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doterajšia práca na rekonštrukciách škôl je vizitkou celého kolektívu,  
- ubezpečil, že sa bude v tom pokračovať, výzvy sú zatiaľ obmedzené, 
- čo sa týka rekonštrukcie ZŠ Hutnícku ul. - je to najmladšia škola v meste, ostatné školy sú 
staršie, boli v zlom technickom stave a rekonštrukciu už potrebovali, 
- v zrekonštruovaných školách sa počíta s nižšími nákladmi na údržbu, môže sa dosiahnuť až  
30 %-na úspora na vykurovaní, 
- ubezpečil, že všetky ušetrené financie budú opäť investované do školstva, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 89 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 89. 
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K bodu 6 
 
Informatívna správa o plnení rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves za I. polrok 
Predložil: Ing. Pastiran, ved. odboru financií, ško lstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 90 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 90. 
   
 

 
K bodu 7 

 
Návrh na 3. zmenu rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2011 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- poďakovala finančnému oddeleniu za dodržiavanie plnenia rozpočtu, 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila 3. zmenu rozpočtu schváliť podľa 
predloženého návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že touto zmenou rozpočtu mesto prekročí aj tohto roku sumu 1 miliarda korún. 
A. Akram: 
- vyjadril potešenie zo zvýšenia rozpočtu  pre MKC o cca 6 tis. € na údržbu Reduty, 
- verí, že raz budeme úspešní aj v získaní externých zdrojov na kompletnú rekonštrukciu Reduty 
podľa PD, ktorá je na tento účel pripravená. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- verí, že budú vypísané ďalšie výzvy, sme na to pripravení, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 91 k bodu 7. 
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Hlasovanie: 
za:  9     
proti:    6 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 91. 
 
 

K bodu 8 
 
Prehľad obsadenosti priemyselného parku Spišská Nová Ves  
Predložil: Mgr. Dluhoš, riadite ľ BIC, 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: 
- pochválil zaradenie tohto bodu na rokovanie dnešného MsZ a verí, že bude predkladaný na 
každom zasadnutí MsZ, 
- požiadal predložiť informácie o nových aktivitách v Priemyselnom parku. 
Mgr. Dluhoš: 
- novou firmou v Priemyselnom parku je firma Metatech, ktorá podniká v oblasti spracovania 
kovových výrobkov. 
PhDr. Volný, PhD,: 
- informoval, že do objektu Mäsospišu by mal prísť v najbližšej dobe nový investor, ktorý zatiaľ 
vytvorí cca 50 pracovných miest, 
- v novembri by mala byť dokončená priemyselná zóna Podskala, verí, že sa tam podarí získať 
nových investorov, 
- informoval o návšteve veľvyslanca SRN, 
- tento materiál sa dostal na rokovanie na základe požiadavky MUDr. Mokriša,  
- požiadal, aby informácia o Priemyselnom parku nebola poskytovaná na každom zasadnutí MsZ, 
ale len v prípade väčších zmien, s čím súhlasil aj MUDr. Mokriš. 
Mgr. Dluhoš: 
- mestské haly sú vyťažené na 100 %. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- čo sa týka firmy Embraco, rozprával s gen. riaditeľom, nebude sa prepúšťať, sú to len fámy, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 92 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 92. 
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K bodu 10 
 
Dodatok č. 1 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  na území mesta 
Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol bod 10 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 94 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 94. 
 
 

K bodu 11 
 
Dodatok č. 1 Zásad odme ňovania poslancov, členov MsV a členov komisií MsZ 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
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, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 95 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 95. 
 

 
 

K bodu 12 
 
Štatút zariadenia sociálnych služieb Noc ľaháreň v Dome humanity Nádej na Tehelnej ulici č. 27  
v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. Pastiran,  vedúci odboru financií, školstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
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Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa, koľko bezdomovcov je v meste, 
- myslí si, že zariadenie využíva len určitá skupina ľudí, 
- opýtal sa, či sa neuvažuje s podobným zariadením aj pre ženy 
Ing. Pastiran: 
- oficiálna štatistika bezdomovcov neexistuje, mapovanie pre mesto robí mestská polícia, 
- existujú rôzne skupiny bezdomovcov, sú aj takí, ktorí o pobyt v zariadení nemajú záujem, 
- podobná služba by bola potrebná aj pre ženy, doposiaľ sa ženám, ale hlavne matkám, venuje 
SKCH, 
- týmto námetom sa môže zaoberať sociálna komisia. 
Mgr. Grečková: 
- zariadenie je kapacitne postačujúce, zásadný problém je v tom, že do zariadenia musia prísť 
občania triezvi. 
Ing. Pastiran: 
- na rozdiel od predchádzajúcich rokov zariadenie nie je plne obsadené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 96 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  15   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 96. 
 
 

K bodu 13 
 
Návrh na vyradenie prebyto čného majetku mesta v správe ZŠ Ing. O. Kožucha 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- opýtal sa na dve vyradené položky – 1 ks žalúzie za 658 € a alkohol tester za 400 €. 
Ing. Pastiran: 
- nepredpokladá, že by bol vyradený použiteľný majetok. 
Ing. Kellner: 
- vysvetlil, že podľa internej smernice musí byť doložený dokument, že daný prístroj sa nedá 
opraviť, alebo náklady na opravu by boli neprimerané cene prístroja. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie k tomuto bodu a navrhol pozvať na MsZ riaditeľa ZŠ Ing. Kožucha, aby 
odpovedal na otázku. 
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Mgr. Bako, zástupca riaditeľa:     
- vysvetlil, že pri rekonštrukcii došlo k mechanickému poškodeniu alkohol testera, oprava by bola 
veľmi drahá, 
- v prípade potreby majú detekčné trubičky alebo na požiadanie príde MsP s ciachovaným 
prístrojom, 
- čo sa týka žalúzii, boli v učebni anglického jazyka, kde sú 3 okná, časť z nich bola zničená, 
neplnili svoj účel. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 97 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 97 
. 

 
K bodu 14 

 
Prehľad poskytnutých dotácií za I. polrok 2011 
Predložia: Ing. Jan číková, ved. kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14  predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
A. Akram: 
- navrhol vo VZN č. 8/2008  doplniť dodatok v paragrafe 3 – určiť pomer poskytnutej dotácie –  
navrhol 30 : 70, pre šport 30 a kultúru 70. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že je ťažké urobiť hranicu medzi športom a kultúrou, 
- upozornil A. Akrama, že VZN č. 8/2008 nie je predmetom dnešného rokovania MsZ, ale ak dá 
návrh, môže byť predložené na budúce zasadnutie MsZ, 
- pozval prítomných na otvorenie zrekonštruovaného skateparku 1. 10. 2011 o 12.00 hod., na ktorý 
mesto za posledné 3 roky prispelo viac ako 33 tis. €, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 98 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 98. 
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K bodu 15 
 

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením  informácií v zmysle zákona NR SR  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
Predložil: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
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. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 99 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 99. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.01 – 10.28 
 
 

K bodu 16 
 
Úprava VZN č. 5/2010 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školsk ých zariadení 
zriadených na území mesta SNV na rok 2011 v znení D odatku č. 1 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 100 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 100. 
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K bodu 17 

 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- reagovala na vystúpenie Ing. Zozuľákovej, ako postupovať pri podávaní petícií, 
- vysvetlila, že na ostatnom zasadnutí MsZ hovorila o stanovisku, nie o petícii, preto to nebolo na 
oddelení kontroly. 
A. Akram: 
- poznamenal, že na MsZ poslankyňa Páleníková  jednoznačne uviedla, že predkladá stanovisko 
podnikateľov, nie petíciu, 
- má pocit, že sa o tom hovorí s cieľom diskreditácie poslankyne Páleníkovej. 
Mgr. Grečková: 
- nejde o žiadnu diskreditáciu, 
- pamätá si, že na MsZ to bolo predložené ako petícia, preto upozornila, že dokument má názov 
stanovisko a nespĺňa náležitosti petície, 
- vysvetlenie Ing. Zozuľákovej bolo myslené všeobecne pre ujasnenie zákonného postupu pri 
preberaní petície. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- nejde o žiaden zámer diskreditácie osoby, 
- z rokovania MsZ existuje zvukový záznam, je možné si ho vypočuť, 
- vysvetlenie Ing. Zozuľákovej k postupu preberania petície bolo myslené v dobrom pre všetkých. 
Z. Páleníková: 
- poznamenala, že ak sa nemá používať slovíčko „diskreditácia“, ako povedal A. Akram, tak nech 
sa nepoužívajú ani slovíčka „porušenie zákona“. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 101 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  9    
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 101. 
 
 

K bodu 18 
 
Návrh na udelenie ocenení KSK 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
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A. Akram: 
- vyjadril súhlas s návrhmi na ocenenie KSK -  neb. Jozefovi Joppovi a ZUŠ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 102 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 102. 
 
 

K bodu 19 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 19 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
 
Bod 19/1: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/1. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 103 k bodu 19/1. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 103. 
 
Bod 19/2: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/2. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 104 k bodu 19/2. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 104. 
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Bod 19/3: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/3. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 105 k bodu 19/3. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 105. 
 
 
Bod 19/4: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/4. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 106 k bodu 19/4. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 106. 
 
 
Bod 19/5: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/5. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 107 k bodu 19/5. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 107. 
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Bod 19/6: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/6. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa Ing. Kellnera, či rokoval s MUDr. Fronkovou. 
Ing. Kellner: 
- nie, v tom čase bola na dovolenke, o postupe však bude úradom písomne informovaná. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 108 k bodu 19/6. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 108. 
 
 
Bod 19/7: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/7. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 109 k bodu 19/7. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 109. 
 
 
Bod 19/8: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/8. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 110 k bodu 19/8. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 110. 
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Bod 19/9: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/9. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu a požiadal Ing. Arch. Štubňu, aby informoval o stanoviskách  Veolie, a. s., Poprad 
a SPP, a. s., Bratislava k situovaniu sietí v pozemku. 
Ing. arch. Štubňa: 
- v stanovisku SPP, a. s., sa uvádza, že v strede chodníka sú situované inžinierske siete 
s ochranným pásmom minimálne 2 m od plynového potrubia na obidve strany, čo je výrazným 
obmedzením pre budúcu výstavbu, tiež sa tam nachádza kanalizačný zberač,  
- tento zámer nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a so zámermi mesta. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- opýtal sa, čo sa dá robiť v takom prípade. 
Ing. Kellner: 
- v takom prípade je možné žiadosť schváliť alebo definitívne zamietnuť, 
- zatiaľ bol schválený len zámer, nie definitívne rozhodnutie. 
Ing. Bubeník: 
- bol prekvapený z tohto materiálu, nakoľko žiadosti Ing. Rapača sa venujeme už 2 roky a až teraz 
sa dozvedáme, že pod chodníkom vedie plyn, 
- opýtal sa, či Ing. Rapač vie o tom a či aj napriek tomu má záujem o odkúpenie pozemku. 
Ing. Kellner: 
- Ing. Rapač na oddelení správy majetku nežiadal o informáciu a ani by ju nevedeli poskytnúť. 
Ing. arch. Štubňa: 
- Ing. Rapač nebol ani na OÚPaSP. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- informácia z plynárni došla písomne 21. 9. 2011 a z Veolie 17. 6. 2011. 
Ing. Majerník: 
-  opýtal sa, či Ing. Rapač dostane povolenie na výstavbu garáže, ak bude mať odsúhlasený predaj 
pozemku, na predchádzajúcom rokovaní bolo predbežne povedané, že nie. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal o odpoveď pracovníkov stavebného úradu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- uviedol, že na inžinierskych sieťach nemôže byť výstavba povolená. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol stiahnuť bod z rokovania MsZ a najprv upovedomiť Ing. Rapáča o stanovisku SPP, a. s. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa, čo sa tým vyrieši, ak sa bod stiahne z rokovania MsZ, aj tak musí byť povedané 
konečné stanovisko. 
Ing. Bubeník: 
- podporil návrh Ing. Bečarika stiahnuť bod z rokovania MsZ. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- priklonil sa k návrhu Ing. Majerníka, raz sa o tom musí rozhodnúť, garáž na požadovanom  
mieste nemôže byť postavená, 
- upozornil na vlnu odporu obyvateľov mestskej časti Telep, ktorí chystajú petíciu a návštevu na 
zasadnutí MsZ, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie o hlasovanie. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh Ing. Bečarika – bod 19/9 stiahnuť z rokovania MsZ 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  1 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0  
 
Bod 19/9 bol stiahnutý z rokovania MsZ. 
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Bod 19/10: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/10. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 111 k bodu 19/10. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 111. 
 
Ing. Kellner: 
- vysvetlil rozdiel medzi obchodnou verejnou súťažou a medzi predajom pozemku so zverejnením, 
- v prípade obchodnej verejnej súťaže sa nepodávajú cenové ponuky, ale kompletné kúpne 
zmluvy, ktoré sú už schopné podpisu primátorom mesta. 
 
Bod 19/11: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/11. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 112 k bodu 19/11. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 112. 
 
 
Body 19/12, 19/13, 19/14: 
Ing. Kellner: 
- v týchto troch bodoch sa jedná o rovnakú problematiku, 
- podal stručnú informáciu k uvedeným bodom. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- nakoľko sa jedná o rovnakú problematiku,  požiadal, aby sa hlasovalo spoločne za uvedené  
3 body, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrhy uznesení  č. 113 k bodu 19/12, 114 k bodu 19/13 a 115 k bodu 19/14. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 113, 114 a 115. 
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Bod 19/15: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/15. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 116 k bodu 19/15. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 116. 
 
 
Bod 19/16: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/16. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 117 k bodu 19/16. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 117. 
 
 
Bod 19/17: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/17 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 118 k bodu 19/17. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 118. 
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Bod 19/18 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/18. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 119 k bodu 19/18. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 119. 
 
 
Bod 19/19: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/19. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 120 k bodu 19/19. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 120. 

 
 
Bod 19/20: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/20. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- od zriadenia vecného bremena prešlo  7 rokov, zmenili sa legislatívne podmienky, dnes by SVT, 
s. r. o., nemohli predať tento objekt bez toho, aby to nebolo predané dražbou, 
- myslí si, že by sme mohli podporiť zrušenie vecného bremena na využívanie objektu. 
Ing. Kellner: 
- vecné bremeno nie je rozhodujúce pri dopĺňaní podnikateľského zámeru alebo pri rekonštrukcii 
objektu, 
- podľa jeho názoru t. č. nemáme  žiaden opodstatnený argument na zrušenie vecného bremena. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol zrušiť vecné bremeno. 
Ing. Kellner: 
- podľa rokovacieho poriadku MsZ poslanecký návrh má prednosť vtedy,  ak je pozmeňujúci, 
- ak ide o diametrálne odlišný návrh, ako je odporúčaný MsR, musí sa najprv hlasovať o uznesení 
MsR. 
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PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia podľa MsR. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 121 k bodu 19/20. 
Hlasovanie: 
za:  10    
proti:  2 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 121. 

 
 
Bod 19/21: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 19/21. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 122 k bodu 19/21. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 122. 
 

 
K bodu 20 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 
A. Akram: 
- navrhol, aby časť prostriedkov v objeme 9 tis. € z dnešného odpredaja mestského majetku bola 
v kompetencii mestských výborov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil A. Akrama, že svoj návrh mal predložiť pri zmene rozpočtu,  
- poznamenal, že opoziční poslanci hlasovali proti rozpočtu, pričom nepredložili žiaden konkrétny 
návrh, 
- návrh A. Akrama môže byť zaradený pri ďalšej zmene rozpočtu, teraz sa predkladajú otázky 
a interpelácie poslancov. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa, či je predpoklad, že Poľná ulica v Novoveskej Hute bude dokončená a zrealizovaná 
ešte v tomto kalendárnom roku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v rozpočte na tento rok sa  s tým nepočíta. 
A. Akram: 
- zdôvodnil predloženie svojho návrhu v interpeláciách  - pri zmene rozpočtu ešte neboli 
vysporiadané  nehnuteľnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- znova zopakoval, že v bode otázky a interpelácie nie je možné meniť rozpočet, ktorý bol nedávno 
schválený. 
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Bc. Ing. Brziaková: 
- reagovala na návrh A. Akrama - zaoberali sa tým aj na zasadnutí finančnej komisie,  
- potreby mestských výborov budú zohľadnené od budúceho roka tak, ako boli v minulosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- rozpočet je reakciou na požiadavky mestských výborov, ktoré sú prevažne akceptované. 
MUDr. Pukluš: 
- tlmočil iniciatívu finančne  pomôcť pri rekonštrukcii Tisícročnej kaplnky.  
 
 

K bodu  21 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 7. 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.  89 – 122.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
 
MUDr. Eva Nováková  ...................................................... 
 
 
Ing. Marián Bubeník   ...................................................... 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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