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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 11. októbra 2012 na 13. 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 13.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca PaedDr. Milana Vargu. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     41     
       z toho poslanci MsZ:          18   
                           ostatní prítomní:             23   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.05 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. Evu 
Novákovú a PhDr. Miroslava Semeša, PhD., do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, MUDr. 
Jána Mokriša a Mgr. Michala Demečku. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s predloženým programom zasadnutia MsZ, 
- navrhol doplniť za bod 12 dva nové body: 13 – Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky                         
 nájmu v Priemyselnej zóne Podskala a 14 – Zrušenie funkcií dvoch konateľov spoločnosti Lesy 
mesta SNV, s. r. o., 
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu.  
MUDr. Mokriš: 
- za opozičný poslanecký klub informoval o probléme so zabezpečením materiálov na rokovanie 
MsZ cez digitálne mestské zastupiteľstvo, prístup k materiálom mali iba cez webovú stránku, 
- do budúcna požiadal primátora mesta o zjednanie nápravy a navrhol, aby poslanecké kluby 
dostali materiál na rokovanie MsZ na CD.    
PhDr. Volný, PhD.: 
- boli informovaní o  technických problémoch na digitálnom mestskom zastupiteľstve, dúfa, že 
budú odstránené, 
- súhlasil s poskytnutím materiálov MsZ pre poslanecké kluby na CD. 
PharmDr. Valjan: 
- poukázal na to, že bod 4 v digitálnom mestskom zastupiteľstve sa nedá otvoriť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- priečinky v prvých 4 bodoch sú prázdne, nakoľko k nim nie je písomný materiál, 
- dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
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 rozpočtu mesta a monitorovacia správa za 1. polrok 2012 
6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 
7. Správa o konsolidácii za rok 2011 
8. Zmena zástupcu mesta Spišská Nová Ves v Predstavenstve Oblastnej organizácie CR SPIŠ 
9. Vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov 
10. Správa o výsledku kontrol 
11. Zmluva o podpore investície alternatívneho spôsobu vykurovania 
12. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
13. Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky nájmu v Priemyselnej zóne Podskala 
14. Zrušenie funkcií dvoch konateľov spoločnosti Lesy mesta SNV, s. r. o. 
15. Interpelácie, otázky poslancov 
16. Záver 
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K bodu 5 
 
Plnenie rozpo čtu mesta a monitorovacia správa za 1. polrok 2012 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- uviedla, že finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala predložený materiál,  avšak 
neprijala žiadne uznesenia, nakoľko nebola uznášania schopná. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 240 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:    4 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 240. 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 3. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2012 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- podobne, ako v predchádzajúcom bode, aj tento materiál finančná komisia prerokovala bez 
prijatých uznesení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- keďže neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 241 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:    3 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 241. 
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K bodu 7 
 
Správa o konsolidácii za rok 2011 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- finančná komisia prerokovala predkladaný materiál bez pripomienok a prijatých uznesení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 242 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:    0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 242. 
 
 
 

K bodu 8 
 
Zmena zástupcu mesta Spišská Nová Ves v Predstavens tve Oblastnej organizácie CR SPIŠ 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval, že Ing. Záborská v súčastnosti vykonáva funkciu výkonnej riaditeľky Oblastnej 
organizácie CR SPIŠ, z toho titulu nemôže byť zástupkyňou mesta v tejto organizácií,  
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- vzhľadom na rôzne informácie bol rád, že primátor zdôvodnil túto zmenu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- v tejto súvislosti informoval, že od 1. 10. 2012 došlo k zmene v organizačnej štruktúre MsÚ – 
referát cestovného ruchu, ktorý bol pod organizačným oddelením, bol pričlenený ku kancelárii 
primátora, pričom nedošlo k zníženiu, ani navýšeniu pracovných miest, 
- referát rozvoja mesta ostal pod organizačným oddelením. 
Mgr. Grečková: 
- vzhľadom k tomu, že referát cestovného ruchu prešiel pod kanceláriu primátora a tiež vzhľadom 
k tomu, že v Predstavenstve Oblastnej organizácie CR SPIŠ sú zastúpení starostovia a primátori, 
navrhla, aby mesto SNV zastupoval primátor mesta a aby sa uchádzal o funkciu predsedu 
Oblastnej organizácie CR SPIŠ. 
PharmDr. Valjan: 
- osobne poďakoval Ing. Záborskej za veľmi dobrú spoluprácu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- taktiež v mene všetkých poďakoval Ing. Záborskej za doterajšiu spoluprácu. 
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Ing. Bečarik: 
- myslí si, že oblasť cestovného ruchu si zaslúži veľkú pozornosť, nakoľko cestovný ruch  
a turizmus je druhým priemyslom, 
- čo sa týka organizačných zmien, verí, že to pomôže cestovnému ruchu, 
- poukázal na potrebu rozhodnúť, čo bude ďalej s TIC, 
- vyjadril spokojnosť so založením Oblastnej organizácie CR SPIŠ,  
- poďakoval Ing. Záborskej za doterajšiu prácu, 
- pripomenul, že v septembri 2009 na rokovaní MsZ sa hovorilo o sprístupnení rokliny Kyseľ, ale 
ostalo to zapadnuté prachom, dostal prísľub od Ing. Bednárovej a Ing. RNDr. Brovkovej, že sa 
budú tomu venovať, 
- vyjadril spokojnosť s vyznačovaním bežeckých tratí na Grajnári. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že ak by bol Kyseľ v katastrálnom území mesta, bol by už dávno sprístupnený, 
- poukázal na potrebu zjednotiť všetky organizácie v celom regióne – na Spiši je v súčasnosti 5 
organizácií cestovného ruchu, čo je nelogické, 
- informoval o účasti na konferencii v Bratislave, ktorú pripravila Americká obchodná komora, 
- hlavnou podmienkou rozvoja cestovného ruchu je zjednotenie organizácií cestovného ruchu, verí, 
že Ing. Záborská nám v tom pomôže. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- taktiež poďakoval Ing. Záborskej za doterajšiu prácu a vyjadril ľútosť, že odišla z MsÚ, 
- verí, že bude nápomocná mestu. 
Mgr. Grečková: 
- myslí si, že zriaďovaniu oblastných kancelárii by pomohlo, ak by bolo dané v zákone, že musia 
byť vytvorené v prirodzene historickom regióne, 
- podobný problém, ako u nás, je na celom Slovensku, 
- priebežne bude informovať, či bude vôľa vstúpiť do takejto legislatívnej zmeny. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal o hľadanie spôsobu, ako nájsť spoločné riešenie, nakoľko už 20 rokov sa o tom hovorí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 243 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  1 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 243. 
 
 

K bodu  9 
 
Vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci oddelenia sociálnych vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Pastirana  o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 



6

Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 244 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 244. 
 
 
 

K bodu 10 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 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. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 245 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 245. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Zmluva o podpore investície alternatívneho spôsobu vykurovania 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu, 
- spresnil, že nejde o zmluvu, ako je v programe uvedené, ale len o deklaratívnu podpodu 
investície, 
- zmluva v prípade schválenia zámeru bude predložená na nasledujúcom zasadnutí MsZ. 
Ing. Bednárová: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že pred 4 rokmi bol MsZ jednomyseľne schválený podobný zámer (šlo o projekt, 
ktorý počítal z prostriedkami z eurofondov, ale neprešiel), mesto sa v ňom malo zúčastňovať na 
spolufinancovaní vo výške cca 106 mil. Sk, 
- predkladaný návrh je z finančného pohľadu výhodnejší, od mesta nepožaduje žiadnu investíciu, 
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- v prípade, že by predložený návrh prešiel, vytvorili by sa nové pracovné miesta, vyčistili by sa 
mestské lesy, 
- okrem dreva z mestských lesov má firma predbežne zazmluvnených aj ďalších dodávateľov, 
- ďalší aspekt tohto projektu je nezávislosť na plyne, 
- informoval o uskutočnenom výjazde do Bardejova, kde firma R GES prevádzkuje alternatívne 
vykurovanie na biomasu,  
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- ak by mesto investovalo do tohto projektu, bol by za tento projekt, ale mesto nemá toľko peňazí, 
- je potrebné, aby sa poslanci dozvedeli o všetkých technických a ekonomických aspektoch, aby 
sa  mohli objektívne rozhodnúť,  
- projekt spred 4 rokov bola investícia spoločnosti Emkobel, a. s., jeho prínos bol zjavný, 
- v predkladanom projekte sa uvádza,  že bude úspora 10 % vo variabilnej zložke za teplo, čo je 
absolútne neprijateľné, znamenalo by to, že teplo by bolo ešte drahšie, 
- vysvetlil, že cena tepla sa skladá z variabilnej a fixnej zložky, fixná zložka by v tomto prípade 
vysoko nabehla, pretože investícia sa započítava do tejto zložky, 
- firma Emkobel, a. s.,  by za týchto podmienok nebola schopná dávať do rozpočtu mesta toľko 
finančných zdrojov, ako doteraz a je otázne, či by vôbec dokázala hospodáriť so ziskom, pretože 
investovala vysoké prostriedky do zhodnotenie zemného plynu - vysokej účinnosti zariadení, a na 
týchto opatreniach profituje firma a tým aj mesto, 
- požiadal, aby pred hlasovaním bola vyhlásená prestávka na poradu poslaneckých klubov a aby 
mohol vystúpiť riaditeľ Emkobel, a. s. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že riaditeľ Emkobel, a. s., bol členom komisie, ktorá posudzovala tieto zámery, 
- zdôraznil, že na dnešnom rokovaní MsZ sa schvaľuje len zámer, nie zmluva, tá by bola 
predložená na schválenie na ďalšom zasadnutí MsZ. 
Z. Páleníková: 
- uviedla, že diskusia k danej problematike mala byť ešte pred zasadnutím MsZ, aby sa rokovanie  
zbytočne nenaťahovalo, 
- na poslaneckom klube prebrali tento zámer, nevidia v ňom pozitívny dopad pre mesto, možno aj 
z dôvodu nedostatku informácií, 
- nemôže hlasovať za niečo, o čom nie je dostatočne informovaná,  
- vytkla, že nebol včas pripravený materiál, 
- poznamenala,  že táto problematika by sa mala prerokovávať na inej úrovni, 
- vyjadrila nesúhlas so schválením zámeru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril poľutovanie, že si viacerí nenašli čas na exkurziu do Bardejova, boli tam odborníci, ktorí 
by poskytli informácie k fungujúcemu projektu, 
- znova zdôraznil, že dnes sa rozhoduje o tom, či ideme do tohto projektu, nie o zmluve, 
- odborné a finančné záležitosti sa budú prerokovávať až pri jej návrhu, schvaľovať ju bude  MsZ. 
Z. Páleníková: 
- uviedla, že nebola informovaná o výjazde do Bardejova. 
Ing. Bednárová: 
- pozvanie na exkurziu do Bardejova dostali všetci poslanci e-mailovou poštou na oficiálne adresy, 
- poznamenala, že komisia, ktorá bola menovaná MsZ, je odborná, má istý mandát,  spôsobilosť 
a kompetencie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- čo sa týka výjazdu do Bardejova, všetci poslanci boli o tom vyrozumení, 
- pri tejto príležitosti upozornil poslancov, že odteraz budú dostávať poštu z MsÚ len na služobné 
adresy – meno.priezvisko@mestosnv.sk. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol, že taktiež nie je dostatočne informovaný,  
- opýtal sa, či schválenie zámeru znamená príprava zmluvy, 
- poukázal na skládku BRO, na ktorej by sa malo vyrábať palivo, či je to kompatibilné s tým, aby 
sme to mohli spracovávať v rámci tohto nového zámeru, 
- bol by nerád, ak by teplo bolo drahšie, ako je v súčasnosti, 
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- vyjadril poľutovanie, že materiál nebol vopred zverejnený na digitálnom MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska, máme jednu z najnižších cien tepla, 
- podmienkou projektu je zníženie ceny tepla, 
- komisia pre posudzovanie projektov zasadla 9. 10. 2012, posudzovala 2 návrhy a odporučila 
predložený zámer, 
- bol by rád, keby záverečné uznesenie bolo prijaté jednomyseľne, aby bol s tým každý 
stotožnený. 
Mgr. Grečková: 
- v prípade projektu Belgičanov šlo o predaj akcií, v tomto prípade nejde o predaj, spoločnosť  
R GES nevstupuje do spoločnosti Emkobel, a. s., 
- pripomenula, že sa schvaľuje len mandát na začatie rokovaní, zmluva bude odsúhlasená na 
ďalšom zasadnutí MsZ. 
A. Akram: 
- myslí si, že súhlasiť so zámerom,  znamená súhlasiť aj s realizáciou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- predložený zámer vybrala komisia, jeho schválenie je nezáväzné. 
A. Akram: 
- problém vidí v tom, že predložený zámer nepoznáme. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- škoda, že nie všetci využili možnosť ísť na exkurziu do Bardejova, 
- privítal na zasadnutí MsZ zástupcov firmy R GES. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že veľa otázok je zodpovedaných v návrhu uznesenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prečítal návrh na uznesenie – ide len o mandát na začatie rokovaní. 
MUDr. Mokriš: 
- poznamenal, že bude ešte dlhá cesta medzi zámerom a zmluvou, 
- ako poslanecký klub majú výhrady, nakoľko nevedia, kde bude umiestnená skládka na štiepku, či 
sa bude rozkopávať celé mesto, či bude vybudovaná 1 centrálna kotolňa,  od ktorej  sa bude 
vykurovať celé mesto, 
- navrhol, aby aj občania mesta boli zainteresovaní do toho, aby sa  mohli vyjadriť, 
- trvajú na tom, aby nedošlo k navýšeniu platieb za teplo a teplú vodu. 
Ing. Majerník: 
- poukázal na to, že v názve materiálu je uvedené zmluva, pričom sa jedná o zámer, 
- podporuje tento zámer, pretože ide o alternatívny spôsob energie z obnoviteľného zdroja, 
- poukázal na potrebu brať do úvahy aj oblasť ŽP,  kde bude stáť kotolňa rozhodnú odborníci, 
- je samozrejmé, že mesto bude rozkopané, 
- v prípade schválenia zámeru sa opýtal na začiatok a ukončenie realizácie. 
Z. Páleníková: 
- problém je v tom, že v pozvánke tento bod ma názov zmluva, 
- myslí si, že na MsZ nie je priestor ani čas rozoberať túto  problematiku, neverí, že iba náhodou 
došli na rokovanie MsZ zástupcovia firmy R GES, 
- ak sa jedná iba o schválenie zámeru, nie je nutná ich účasť na rokovaní MsZ, mali by byť pozvaní 
na rokovanie mimo MsZ, 
- poznamenala, že nie je pripravená na otázky, má pocit, že je postavená pred okamžitú odpoveď, 
za takýchto podmienok nebude hlasovať za schválenie zámeru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- škoda, že nie všetci využili možnosť navštíviť Bardejov, kde to už funguje niekoľko rokov, aj 
s odbornou diskusiou a dostatočným časovým priestorom, 
- zástupcovia firmy R GES boli pozvaní na rokovanie MsZ, 
- technicky je ťažké, aby pri príprave zmluvy boli všetci prítomní, ale v prípade záujmu sa bude 
môcť každý zúčastniť rokovaní. 
Ing. Bednárová: 
- odpovedala na niektoré otázky, 
- Emkobel, a. s., funguje na zemný plyn, následne by mal alternatívne fungovať na biomasu, 
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- to, čo tu bude ako investičný zámer postavené, kapacitne postačí na celé mesto, 
- pre tento investičný zámer je vytypovaných 5 lokalít, investor si vyberie najvhodnejšiu, 
- čo sa týka rozkopávok, samozrejme že budú,  
- je predbežný prísľub, že to, čo rozkopú, nedá sa len do pôvodného stavu, ale bude vybudované 
ako nové, čo je veľký prínos pre mesto, 
- termín realizácie – v Bardejove bolo vybudovaných 6 km trás a kogeneračná jednotka za 9 
mesiacov, v SNV by to bolo cca 12 km trás. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa, ako bude ďalej vykurovať Emkobel, a. s.,  
Ing. Gula – R GES: 
- poďakoval za možnosť vystúpiť na  rokovaní MsZ, 
- vysvetlil, ako prebiehala výstavba projektu v Bardejove, 
- zatiaľ sa nevie, kde by mala byť lokalita zdroja, závisí to od viacerých faktorov, 
- potrebujú rokovať s firmou Emkobel, a. s., získať od nich technické podmienky fungovania 
jednotlivých kotolní, rozobrať všetky technicko-ekonomické podmienky a následne podpísať s nimi  
zmluvu, 
- očakávajú, že na dnešnom rokovaní MsZ  dostanú legitímne právo, aby postúpili do ďalšieho 
kola, aby mohli začať pracovať s presnými číslami. 
Ing. Bečarik: 
- bol prekvapený, že sa opakujú tie isté otázky, ako pred 4 mesiacmi, 
- zúčastnil sa exkurzie v Bardejove – podal informáciu o jej priebehu, 
- podporuje túto investíciu, vznikne 200 pracovných miest súbežne, ako aj ďalšie výhody - oprava 
chodníkov, benefity, 
- ide o modernú elektráreň najnovšieho typu, 
- požiadal poslancov, aby nezatvárali dvere pred takouto investíciou,  
- zdôraznil, že cena paliva musí byť prvoradá a benefit z fungovania Emkobel, a. s., musí byť 
zakomponovaný v zmluve. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby uznesenie bolo doplnené, že MsZ schvaľuje podporu zámeru .... 
- v prípade záujmu navrhol zorganizovať znova exkurziu do Bardejova. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že na niektoré otázky sa dá odpovedať  teraz, ale na niektoré až vtedy, keď sa začne 
hovoriť o konkrétnych číslach,  zatiaľ je to v pozícii zámeru, 
- ak sú možnosti exkurzie, treba to využiť. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil, že Emkobel, a. s., bude aj naďalej vykurovať lokality, kde nebude výmenníková stanica 
so zdrojom teplej vody, 
- v prípade vysokých mrazov Emkobel, a. s., bude nápomocný, a ak im vzniknú nejaké straty, 
v Bardejove ich kryje investor. 
Ing. Gula: 
- v prípade záujmu sú ochotní znova zorganizovať exkurziu do Bardejova, 
MUDr. Nováková: 
-  opýtala sa, ako je zabezpečený záväzok, čo sa týka zabezpečenia drevnej hmoty na 20 rokov. 
Ing. Gula: 
- garantom je spoločnosť DAH Biomasa, ktorá je na trhu už 15 rokov a obchoduje s drevom, 
- väčšina obchodu spočíva vo vývoze dreva do Rakúska. 
MUDr. Nováková: 
- opýtala sa, odkiaľ sa bude dovážať surovina. 
Ing. Gula: 
- spádová oblasť je 100 km od mesta. 
MUDr. Nováková: 
- v tomto prípade budú enormne zaťažené cesty, ak sa bude ročne spaľovať 100 tis. ton hmoty. 
Ing. Gula: 
- uviedol, že aj mestské lesy zaťažujú cesty. 
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MUDr. Nováková: 
- záleží na tom, kde bude postavená tepláreň. 
Ing. Gula: 
- musí sa nájsť vhodná lokalita, nemôže byť umiestnená napr. na sídlisku,  k tomu je potrebné 
rokovanie na odbornej úrovni. 
MUDr. Nováková: 
- navrhla otvoriť verejnú diskusiu za účasti odborníkov, firmy a občanov. 
Ing. Gula: 
- v Bardejove uskutočňovali rôzne besedy, uverejňovali informácie v miestnych novinách, 
- radi využijú mediálnu kampaň, ak bude potrebné, urobia leták. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zmyslom dnešného uznesenia je urobiť krok dopredu, 
- investor nebude investovať do niečoho, čo nie je ani len predbežne schválené, 
- je vytypovaných 5 lokalít na okrajoch mesta, ak sa schváli zámer, určí sa jedna lokalita, 
- verejné diskusia prebehne cez TV, Informátor, verejné zhromaždenia, 
- zdôraznil, že budeme trvať na tom, aby sa prioritne využilo nekvalitné drevo z mestských lesov. 
A. Akram: 
- opýtal sa, či v Bardejove subdodávateľské firmy boli miestne a či boli vybraté na základe 
verejného obstarávania. 
Ing. Gula: 
- generálnym dodávateľom je Rakúska spoločnosť URBAS, ktorá zabezpečuje technologickú časť, 
všetky stavebné práce boli robené miestnymi  firmami z Bardejova, 
- verejné obstarávania robiť nemusia, ale nemajú záujem, aby sa to predražovalo, 
- robili si tender a z toho vzišiel víťaz s optimálnou cenou a primeranou kvalitou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.15 – 11.05 hod. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil na zmenu textu v návrhu uznesenia, 
- na poslaneckom klube sa dohodli, že pracovná skupina môže byť podľa potreby rozšírená, 
poslanci v prípade záujmu môžu byť účastní na rokovaniach a že sa zopakuje exkurzia do 
Bardejova - účasť v prípade záujmu požiadal nahlásiť pani prednostke, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 246 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  8    
proti:  0 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 246. 
 
 
 

K bodu 12 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 18, 
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- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako je to zaužívané (v prípade, ak 
k jednotlivým bodom nebudú pripomienky,  postupne bude uvedený celý materiál a na záver bude 
hlasovanie za celok. Ak bude mať niekto z poslancov návrh, aby niektorý návrh uznesenia bol 
vyňatý na samostatné hlasovanie, automaticky sa tak stane bez toho, aby sa o tom hlasovalo). 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body a podal stručnú informáciu ku každému bodu. 
Body bez pripomienok: 
12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17. 
 
Bod 12/2: 
Ing. Majerník: 
- odporučil, aby v prípade záujmu každý vlastník mal možnosť odkúpiť pozemok za svojim plotom,  
ak nebude záujem, potom pozemky ponúknuť na odpredaj, 
- vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok je blízko cesty, odporučil nechať nejakú rezervu do 
budúcna.  
Ing. Kellner: 
- uviedol, že záujemcom mesto nemôže priamo odpredať pozemky. 
 
Bod 12/9: 
Ing. Majerník: 
- navrhol zníženie ceny a odporučil minimálnu cenu 27 tis. €. 
 
Bod 12/10: 
Ing. Bečarik: 
- navrhol zníženie ceny a odporučil minimálnu cenu 152 tis. €. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby sa uznesenia nečítali, nakoľko sú uvedené v digitálnom MsZ, 
- požiadal o hlasovanie k bodom 1 – 17 (uznesenia č. 247 – 263). 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 247 – 263. 
 
 

K bodu 13 
 
Splnomocnenie primátora mesta na ur čenie výšky nájmu v Priemyselnej zóne Podskala 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- intenzívne sa rokuje na úrovni vedenia mesta, ale aj cez SÁRIO a ďalšie inštitúcie, 
- oslovujú sa investori z celého sveta, 
- v súčasnosti sa rokuje s jedným investorom, ktorý sa má rozhodnúť o našej  ponuke v najbližších 
dňoch (do priem. zóny Podskala), 
- pri priemyselnej zóne Podskala máme veľkú výhodu, že sme ju dostali od Vlády SR zadarmo, 
nemusíme splácať úvery a dávať nájomné, 
- v minulom roku bolo prijaté uvznesenie, že investorovi, ktorý príde do priemyselnej zóny 
Podskala, ponúkneme bonus – nájomné 1 € za pozemky na dobu 5 rokov, 
- jeden investor v Podskale už je, teraz by prišiel druhý, ktorý by obsadil všetkú zvyšnú plochu 
a vytvoril by cca 400 pracovných miest, 
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- jedná sa o firmu, ktorá má sídlo v Amerike a jeden závod už má vo Francúzsku pre západnú 
Európu, u nás by bol druhý závod pre strednú a východnú Európu, 
- pri rokovaniach s týmto zahraničným investorom veľmi zavážil tento bonus, 
- navrhol, aby bolo v zmluve zakotvené ustanovenie, že pri dodržaní počtu pracovných miest sa 
tento bonus môže predlžovať každých päť rokov, 
- ak by sa obsadila priemyselná zóna Podskala, sú vytypované ďalšie pozemky pre investorov, 
- informoval o zahraničnej ceste v Clausthall-Zellerfelde, kde bola deklarovaná podpora zmluve, 
ktorá bola podpísaná pred 20 rokmi - majú podobné problémy ako u nás, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Grečková: 
- požiadala poslancov o podporu tohto návrhu, 
- vyjadrila spokojnosť s tým, že MsZ dokázalo jednohlasne rozhodnúť o tomto benefite, čo ocenili 
aj títo zahraniční investori, boli sme jediní s takouto ponukou, 
- informovala aj o ďalšej ponuke, mal by sa k nám prísť pozrieť obchodný atašé z čínskeho 
veľvyslanectva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 264 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 264. 

 
 

K bodu 14 
 
Zrušenie funkcií dvoch konateľov spoločnosti Lesy mesta SNV, s. r. o. 
Ústna informácia. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a podal stručné zdôvodnenie k predkladanému materiálu, 
- v súčasnosti Lesy mesta SNV, s. r. o., majú 3 konateľov, ktorí sú za túto prácu odmeňovaní, 
- v minulosti to tak nebolo, vždy bol riaditeľ zároveň aj  konateľom spoločnosti Lesy mesta SNV,  
s. r. o.,  
- ročne sa ušetrí 22 tis. € len na odmenách týchto dvoch konateľov, 
- navrhol, aby ostal len jeden konateľ, ktorý je zároveň riaditeľom Lesov mesta SNV, s. r. o., 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- vyjadril podporu tomuto návrhu, ktorý môže prispieť k zefektívneniu firmy a bude prínosom pre 
mesto a jeho občanov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 265 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 265. 
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K bodu 15 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 
Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
A. Akram: 
- v mene MsV a občanov sídliska Západ poďakoval prednostke MsÚ a pracovníkom stavebného 
úradu za pružný a citlivý prístup k riešeniu navrhovaného parkoviska medzi Kolárskou a Tkáčskou 
ulicou, 
- pôvodný návrh sa stretol s veľkým odporom kvôli zásahu do zelene a existujúceho detského 
ihriska, 
- MsÚ ponúkol nový návrh, s výstavbou ktorého sa začne na jar budúceho roku. 
Mgr. Grečková: 
- oznámila, že príprava zbezpečnenia železničného priecestia na sídlisku Západ je v záverečnej 
fáze, projekt je na svete, čaká sa už len na odborné schvaľovanie na riaditeľstve železníc, mohlo 
by to byť dokončené najneskôr na jar budúceho roku. 
Ing. Bečarik: 
- poukázal na to, že na sídlisku Západ, odkedy mestský výbor vedie A. Akram, sú stretnutia 
mestského výboru velmi revolučné, aktívne a zúčastňujú sa ich občania v hojnom počte, 
- tlmočil požiadavku - svetlo na Kamenárskej ulici je veľmi slabé, je tam veľká kriminalita 
a združovanie občanov pri Wimbachu, 
- informoval o rokovaní s prednostkou MsÚ vo veci odbremenenia výjazdu zo sídliska Západ okolo 
ZŠ smerom na Dukliansku ulicu, je tam veľký pohyb vozidiel, 
- na odľahčenie dopravy navrhol nový výjazd okolo veterinárnej nemocnice, 
- pripomenul, aby sa nezabudlo na osvetlenie na Modrom vrchu, 
- poukázal na nefunkčnú kameru na sídlisku Západ - viac ako pol roka. 
A. Akram: 
- stretnutia MsV nevníma ako revolučné, ale víta to ako možnosť širšej diskusie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je rád, že na zasadnutia MsV na sídl. Západ chodí viacej ľudí, vníma to pozitívne. 
Z. Páleníková: 
- opýtala sa, či aj na iných sídliskách sa budú riešiť požiadavky MsV, 
- poukázala na sídl. Mier – je to staré a veľké sídlisko s množstvom požiadaviek od občanov, 
- opýtala sa, ako to bude v budúcom roku s financiami pre MsV. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- záleží to od rozpočtu mesta v budúcom roku, 
- nikdy sa nevyriešia všetky problémy, robí sa rovnako vo všetkých častiach mesta podľa  
možností.  
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K bodu  16 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 13. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol a na akcie 
organizované v meste - koncert Deti mestu a 10. 11. 2012 na odhalenie pamätníka Konráda Gála, 
zvonolejára z nášho mesta. 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.     Ing. Jela B ednárová    
                   primátor mesta                               prednostka MsÚ  
 
 
         
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 240 – 265. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Eva Nováková  ............................... ....................... 
 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. ........................ ............................. 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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