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        MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 22. februára  2012 na 9. 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 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Jozefa Kačengu, Adnana 
Akrama, Zuzany Páleníkovej a neskorší príchod Ing. Michala Beharku. 

 
V úvode primátor mesta tlmočil pozvanie spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., na prehliadku 

Tesca Extra o 16.00 hod. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 15 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     21 
       z toho poslanci MsZ:          16   
                           ostatní prítomní:             37   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:        14.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     15.51 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. Jána 
Mokriša a PaedDr. Milana Vargu, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, RSDr. Juraja Beňu 
a MUDr. Slavomíra Hrebenára. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 



2

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- navrhol doplniť bod č. 11 - zmena predsedu MsV č. 2, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 

 
Program: 

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. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
6. Dodatok č. 2 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta 

Spišská Nová Ves 
7. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona 386/2011 Z. z. - novela 

zákona č. 91/2010 Z. z. 
8. Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ, Ul. S. Tomášika , Spišská Nová Ves –  

program EKOFOND 
9. Správa o výsledku kontrol 
10. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 
11. Návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou mesta a zmenu predsedu  

MsV č. 2  
12. Návrh na financovanie europrojektov zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov  

z roku 2011 
13. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
14. Interpelácie, otázky poslancov 
15. Záver 
 

 
 

K bodu 5 
 
 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
RSDr. Beňa: 
- za koaličný klub navrhol udeliť Cenu mesta dvom laureátom – PaedDr. Františkovi Puklušovi 
a Ing. Pavlovi Martonovi. 
MUDr. Mokriš: 
- za opozičný klub navrhol udeliť Cenu mesta Ing. Pavlovi Martonovi, ale keďže koaličný klub 
navrhol udeliť Cenu mesta  dvom laureátom, súhlasil s návrhom koaličného klubu. 



3

PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 159 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 159. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Dodatok č. 2 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta 
Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- poukázal na svetový trend – výstavbu veľkých hypermarketov, v súvislosti s tým upozornil na 
niekoľko momentov, 
- drží prsty Tescu Extra, pretože v SNV investujú veľké peniaze a verí, že sa im bude po 
ekonomickej  stránke dariť, 
- vďaka tomu, že vznikajú hypermarkety, niektorí malí a strední podnikatelia budú musieť zatvoriť 
svoje prevádzky, 
- vyjadril ľútosť nad tým, že  naša spoločnosť vo veľkej miere preferuje „obchodný turizmus“, čo sa 
ale nedá ovplyvniť, 
- upozornil na to, že centrum obchodu sa posúva mimo centra mesta (Kaufland, Hypernova) a že 
v prijatých VZN sú obmedzenia  vo vzťahu k otváracím dobám - prevádzky mimo mesta majú 
limitujúce otváracie hodiny, 
- poukázal na to, že podnikateľov v meste neustále dopytujú rôzne mládežnícke a športové 
organizácie, aby ich podporili sponzorskými darmi alebo tombolami (čo robia radi), ale  
hypermarkety to nerobia, 
- vytkol, že pri Tescu Extra chýba vynútená investícia, ostatné hypermarkety to mali 
zakomponované, 
- navrhol, aby organizačné oddelenie pripravilo uznesenie, v ktorom by sa rozšírilo centrum mesta 
aj o ďalšie  ulice – hlavne Duklianska a Starosaská, ktoré blízko susedia s centrom mesta, aby ani 
v nich  neplatili obmedzujúce otváracie hodiny. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prepracovať VZN a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ 12. 4. 2012, 
- čo sa týka hypermarketov a súčasného trendu, každý má na to iný názor, nedá sa to ovplyvniť, 
ľudia si ich prajú aj v našom meste. 
PharmDr. Valjan: 
- súhlasil s tým, čo povedal Ing. Bečarik, až tragický pociťujú  to, čo sa v súčasnosti deje, 
- štúdie hovoria, že na jedno pracovné miesto v hypermarkete sa stráca dva a pol pracovného 
miesta v systéme, 
- nie je to až také ideálne, ako sa zdá. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 160 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    1 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 160. 
   

 
K bodu 7 

 
Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona 386/2011 Z. z. - novela 
zákona č. 91/2010 Z. z. 
Predložila: Ing.  Záborská, ÚRM 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Záborskú o uvedenie materiálu. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil niektoré informácie z rokovaní so starostami a podnikateľmi, 
- pôvodná myšlienka zjednotiť historické regióny sa zatiaľ nenapĺňa,  
- verí, že je to len otázka času, kedy sa regióny zintegrujú – v súčasnosti sa zakladajú 4 regionálne 
organizácie cestovného ruchu, 
- mesto SNV zostáva aj naďalej členom Združenia mikroregiónu  Slovenský raj, 
- ak chceme tohto roku dostať štátnu dotáciu, musíme stihnúť termíny, ktoré ukladá zákon, 
- verí, že nový parlament tento zákon zmení a vylepší, 
- informoval o uskutočnených výstavách CR v Prahe a Mníchove, 
- navrhol menovať do Predstavenstva oblastnej organizácie CR Ing. Zuzanu Záborskú a do 
Dozornej rady Ing. Pavla Bečarika, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- existuje jediná možnosť - založiť oblastnú organizáciu CR v Spišskej Novej Vsi s tým, že záber 
práce bude orientovaný vo veľkej miere na Slovenský raj, nakoľko z hľadiska návštevnosti je 
druhou  najnavštevovanejšou destináciou CR, 
- od zrušenia OSCR v roku 1992 sa v meste cestovnému ruchu intenzívnejšie nevenovala 
pozornosť, 
 - poukázal na to, že obec Hrabušice sa nechce vzdať líderstva v tejto organizácii, 
- je možné, že oblastná organizácia sa časom spojí s veľkou organizáciou Sever – Spiš, Pieniny, 
Levoča, Spišské Podhradie, 
- navrhol prijať uznesenie – MsZ schvaľuje členstvo mesta Spišská Nová Ves ako zakladajúceho  
člena v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ, ak do ustanovujúcej 
schôdze sa  vyrokuje podmienka - názov, kde sa objaví názov SPIŠ a tiež že sídlo bude v meste 
Spišská Nová Ves. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s návrhom Ing. Bečarika. 
MUDr. Mokriš: 
- podporil návrhy primátora mesta a Ing. Bečarika, 
- opýtal sa Ing. Záborskej, ako je ošetrené hlasovanie, či mesto Spišská Nová Ves má len 1 hlas, 
ako každá iná obec alebo sa  ráta podľa počtu obyvateľov. 
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Ing. Záborská: 
- zákon hovorí o rovnosti, je jedno, aký vklad bude daný do oblastnej organizácie, sila hlasu je 
rovnaká, 
- voľba do výkonných orgánov tejto organizácie bude založená hlavne na schopnostiach 
a skúsenostiach  ľudí, 
- predstavenstvo a dozorná rada bude mať predsedu, podpredsedu a členov, 
- dúfa, že dôjde k dohode, ako zostaviť tím, aby bol funkčný, schopný a akčný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o dnešnom rokovaní so starostami a primátormi - potvrdili naše líderstvo a sú vďační 
za to, že poskytneme  priestory, materiálnu a personálnu  pomoc a jednoznačne podporia Ing. 
Záborskú ako predsedníčku predstavenstva. 
Mgr. Grečková: 
- verí, že zákon po prvom roku fungovania, na základe skúseností oblastných organizácií, bude 
podrobený zmenám, 
- myslí si, že bude potrebné viac zaviesť územný princíp  historických území, 
- ocenila nezasahovanie KSK do procesu vzniku, PSK bol  striktnejší v tom, aby sa obce spájali len 
v rámci svojho územného celku, 
- je presvedčená, že v budúcnosti dôjde k spájaniu oblastných organizácií, 
- poďakovala obciam, ktoré pristúpili s pochopením k spolupráci. 
RSDr. Beňa: 
- ocenil a poďakoval za snahu založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu v Spišskej Novej Vsi. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 161 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 161. 
 
 
 

K bodu 8 
 
Projekt na zníženie energetickej náro čnosti MŠ, Ul. S. Tomášika, Spišská Nová Ves –  
program EKOFOND 
Predložili: Ing.  Záborská, ÚRM, Ing. Gonda, OVaD 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Gondu o uvedenie materiálu. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
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Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č.162 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 162. 
 
 
 

K bodu  9 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala 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. 163 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 163. 
 
 
 

K bodu 10 
 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala 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. 164 k bodu 10. 
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Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 164. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spolo čnosti s ú časťou mesta a zmenu predsedu MsV č. 2 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a zdôvodnil predloženie materiálu, 
- informoval o žiadosti Mgr. Kačengu, ktorý na základe usmernenia svojho zriaďovateľa – KSK 
požiadal o uvoľnenie z Dozornej rady Šport, s. r. o., pretože ak vykonáva funkciu štatutárneho 
orgánu nesmie byť členom v dozorných orgánoch, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 
a miesto neho navrhol do Dozornej rady Šport, s. r. o., Ing. Majerníka, 
- taktiež informoval o žiadosti RSDr. Beňu, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu MsV  
č. 2 a miesto neho navrhol MUDr. Mokriša, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 165 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 1 
 
 
 

K bodu 12 
 
Návrh na financovanie europrojektov zo zostatku nev yčerpaných finan čných prostriedkov 
z roku 2011 
Predložil: Ing. Pastiran, ved. odboru financií, ško lstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 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. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 166 k bodu 11. 
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Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 166. 

 
 

 
K bodu 13 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 13, 
- 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 body 1 – 10 a podal stručnú informáciu ku každému bodu, 
- vzhľadom na to, že MsR je zrušená, návrhy uznesení sú vypracované na základe návrhu odd. 
správy majetku mesta a stanoviska pána primátora k nim. 
 
Body bez pripomienok: 
13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/9, 13/10.  
 
Bod 13/7: 
Ing. Majerník: 
- dôvodom nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti je zrejme výška ceny, preto odporučil  stanoviť  
minimálnu akceptovateľnú čiastku vo výške 30 000,- €, 
- prečítal návrh uznesenia č. 173.    
 
Bod 13/8: 
Ing. Majerník: 
- podobne, ako v predchádzajúcom prípade, dôvodom nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti je výška 
ceny, preto navrhol minimálnu akceptovateľnú čiastku vo výške 175 000,- €. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby sa ostatné uznesenia nečítali, nakoľko sú bez zmeny a boli v predstihu uvedené 
v digitálnom MsZ, 
- požiadal o spoločné hlasovanie k bodom 13/1 – 13/10. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 167 -  176. 
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K bodu 14 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
PhDr. Semeš, PhD: 
- v súvislosti s odchodom  HC LEV zo SNV sa opýtal, či zaplatili za poskytované služby v hoteli 
Preveza a na Zimnom štadióne, ak nezaplatili, aké dlhé obdobie uplynulo po dobe splatnosti faktúr 
a o akú čiastku sa jedná.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko riaditeľ STEZ J. Magdoško nebol prítomný na rokovaní MsZ, odpoveď bude zaslaná 
písomne. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol do budúcna, aby bod interpelácie bol zaradený na začiatok programu rokovania MsZ, 
- požiadal primátora mesta, aby poveril príslušných zodpovedných pracovníkov MsÚ, aby preverili 
možnosti zriadenia kancelárie prvého kontaktu SPP, a. s., v SNV, - navrhol ponúknuť im priestory 
napr. v baníckom multicentre.  
PhDr. Volný, PhD.: 
-  so SPP, a. s., sa uskutočnilo rokovanie, boli im ponúknuté bezplatné priestory, v rámci 
racionalizácie redukujú počet kontaktných miest,  
- prisľúbil zvolanie ďalšieho rokovania s ponukou priestorov. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa, či ZOS na Slovenskej ulici bude aj po rekonštrukcii vydávať obedy. 
Ing. Pastiran: 
- predpokladá sa, že áno, nakoľko súčasťou projektu je aj rekonštrukcia kuchyne.  
 

 
K bodu  15 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a v mene riaditeľa Tesca Extra pozval prítomných  na prehliadku 
novovybudovaných obchodných priestorov. 

 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Marián Kellner 
                   primátor mesta                        prednosta MsÚ 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  159 – 176.   
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
MUDr. Ján Mokriš   ................................ ...................... 
 
 
PaedDr. Milan Varga   ............................. ......................... 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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