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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 24. apríla 2013 na 16. 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 16.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslankyne Zuzany Páleníkovej a neskorší 
príchod PharmDr. Jána Valjana.  

 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     38     
       z toho poslanci MsZ:          18   
                           ostatní prítomní:             20 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     13.25 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 PaedDr. 
Milana Vargu a Tomáša Hamráčka, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, Ing. Bc. Janku 
Brziakovú a MUDr. Jána Mokriša. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17    
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 programom zasadnutia MsZ. Upozornil na zmenu v bode 8 – budú sa 
schvaľovať iba platové náležitosti primátora, nakoľko plat zástupkyne primátora bol schválený a 
odvádza sa od platu primátora  a v bode 10 požiadal opraviť - ide o návrh zmluvy, nie o schválenie 
zámeru. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal 
hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
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 výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 
6. Záverečný účet  mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 
7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 
8. Platové náležitosti primátora  
9. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej MŠ do siete škôl 
10. Návrh zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného systému 

mesta SNV a prenájmu pozemkov 
11. Ročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ 
12. Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta 
13. Správa o výsledku kontrol 
14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
15. Interpelácie, otázky poslancov 
16. Záver 

 
 
 
 

K bodu 5 
 
Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves z a rok 2012 
Predložil: Ing. Pastiran, predseda ústrednej invent arizačnej komisie 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 



3

Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 319 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 319. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Záverečný účet  Mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala podrobnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť predložený záverečný 
účet mesta za rok 2012. 
A. Akram: 
- poukázal na to, že MKC aj napriek ťažkej finančnej situácii dokázalo úspešne vytvoriť kvalitný 
program podujatí pre občanov v roku 2012, 
- pochválil účasť občanov na organizovaných podujatiach v porovnaní s inými mestami, 
- pozitívne hodnotil, že MKC pod vedením Ing. Labaja podporuje aj okrajové alternatívne aktivity, 
ako  napr. nový projekt Exit Music, v rámci premietania filmového klubu na sídl. Mier, 
- má informácie, že tržby z účasti na podujatiach pokryli dotáciu, 
- verí, že aj naďalej sa budú podporovať takéto zaujímavé okrajové aktivity.  
T. Hamráček: 
- poukázal na to, že v záverečnom účte STEZ nenašiel informáciu o zakúpení umelej ľadovej 
plochy, ktorá bola pred Redutou, ak je to pravda, za akú cenu ju mesto zakúpilo.  
Ing. Bečarik: 
- poďakoval vedeniu mesta, finančnému oddeleniu a všetkým, ktorí sa podieľali na hospodárení 
v meste, pretože sa podarilo dosiahnuť  plusový výsledok a verí, že to bude tak aj tohto roku. 
Ing. Bednárová: 
- čo sa týka ľadovej plochy, ktorá bola pred Redutou a slúžila obyvateľom, z časti bola vykrytá 
nájomnými nákladmi a z časti dočasne odkúpená s tým, že vopred bolo dohodnuté jej posunutie 
ďalšiemu záujemcovi za takú istú cenu, ako ju mesto získalo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že mesto zakúpením umelej ľadovej plochy nič nestratilo, naopak, ostane v meste 
a plánuje sa jej využitie celoročne,  
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 320 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 320. 
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K bodu 7 
 

Návrh na 1. zmenu rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala podrobnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že značná časť investícií, v rámci 1. zmeny rozpočtu sa plánuje použiť na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií, 
- predstavil nového vedúceho oddelenia výstavby -  od 1. 4. 2013 je ním Ing. Peter Susa, 
- informoval o spracovanom materiáli, v ktorom sa uvádza, aký je súčasný stav miestnych  
komunikácií, čo sa urobilo za posledné roky a návrh  etapizácie rekonštrukcie, 
- informoval o stretnutí predsedov MsV, na ktorom jednomyseľne odsúhlasili 1. etapu 
rekonštrukcie, boli vybraté úseky, ktoré sú v najhoršom stave  a ktoré sú najviac zaťažené 
dopravou, 
- navrhol, aby 1. etapa bola financovaná z vlastných zdrojov a tiež navrhol návrhovej komisii, aby 
poverila  prednostku MsÚ rokovaním aj o ďalších možnostiach získania finančných prostriedkov, 
napr. z úverov, aby pri ďalšej zmene rozpočtu sa mohlo  zaoberať už ďalšou etapou, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť predložený návrh na  
1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013.  
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že aj vláda SR vyčlenila finančné prostriedky na obnovu ciest, nakoľko sú vo veľmi zlom 
stave, majú 30 a viac rokov, neboli stavané na takú intenzitu dopravy a nerátalo sa s takou 
prudkou klimatickou zmenou, 
- vláda SR vyčlenila z ministerstva financií 16 mil. € a z ministerstva dopravy 15 mil. €, z toho 8 mil. 
€ ide na VÚC, KSK získa viac ako 1 mil. €, 
- upozornila, že v meste sú cesty, ktoré patria VÚC, 
- predpokladá, že v najbližších dňoch prídu financie z ďalších 8 mil. €, ktoré vláda SR vyčlenila pre 
mestá a obce podľa množstva spravovaných komunikácií. 
Ing. Bednárová: 
- doplnila, že v meste štatisticky vedieme 100 km  miestnych komunikácií a 200 km chodníkov, 
- v kritickom stave  je celkovo 5 km ciest, oprava ktorých si vyžaduje 1 300 tis. €,  
- nakoľko ide o veľkú čiastku, bude nutné zaoberať sa v budúcnosti aj inými spôsobmi 
financovania. 
Ing. Bečarik: 
- nadviazal na diskusiu o zlej situácii na cestách, 
- myslí si, že je potrebné systémové riešenie a nevidí inú možnosť, ako zobrať úver a opraviť 
všetky cesty, 
- poukázal na problematiku okolo basketbalu a informoval o súčasnej situácii v klube, 
- tým, že klub postúpil, predĺžila sa sezóna o ďalších  5 týždňov, z toho dôvodu nevedia naplniť 
príjmy, hľadajú formu, ako dofinancovať sezónu, 
- vďaka projektom zakúpili a majú v majetku tribúny, požiadal, ak sa dá, o prefinancovanie týchto  
tribún -  jedná sa o 10 tis. €, ktoré navrhol presunúť z rezervného fondu do kapitoly STEZ, 
- poukázal na to, že v minulosti sa podarilo vybaviť 800 tis. Sk na šatne, ktoré ostali v meste, 600 
tis. Sk na opravu strechy a 4,5 mil. Sk na palubovku vďaka sponzorom, 
- hovorí sa,  že Spišská Nová Ves je „mestom športu“, na čo by sme mali byť hrdí a  poďakoval za 
to všetkým prítomným, 
- apeloval na poslancov, aby podporili predložený návrh. 
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MUDr. Nováková: 
- myslí si, že najslabšie ohnivko v rozpočte sú investície do rekonštrukcií miestnych komunikácií, 
- poukázala na čiastku 233 tis. €, podľa nej takýmto tempom sa ani za 100 rokov nepodatí 
zrekonštruovať miestne komunikácie, 
- opýtala sa, aký je predpoklad ukončenia rekonštrukcie miestnych komunikácií. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zopakoval,  že 1. etapa bola odsúhlasená predsedami MsV a všetky ďalšie etapy budú závisieť 
od výšky finančných prostriedkov, ale aj od iných možností, napr. úveru, 
- momentálne sa nejdú riešiť opravy, ale celé výmeny povrchov na najhoršie zaťažených miestach, 
- je predpoklad, že v tomto roku  sa bude pokračovať aj v 2. etape – podľa vývoja finančnej situácie 
pri ďalšej zmene rozpočtu, 
- ambícia je do budúceho roku dať všetky cesty do poriadku. 
 Mgr. Grečková: 
- upozornila, že na rekonštrukcie je vyššia suma, ako spomínala MUDr. Nováková, požiadala 
o informáciu vedúcu finančného oddelenia. 
Ing. Topoliová: 
- spresnila, že čiastka 233 809 € je v rámci 1. zmeny z rezervného fondu rozpočtu a celková 
čiastka na rekonštrukcie miestnych komunikácií je 383 809 €. 
Mgr. Grečková: 
- upozornila, že v meste sú aj cesty VÚC a nie všetky opravy ciest idú z nášho rozpočtu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- predpokladá, že na najbližšom rokovaní MsZ sa budeme opäť venovať tejto problematike. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- reagovala na príspevok Ing. Bečarika, 
- myslí si, že rezervný fond sa môže použiť na kapitálové výdavky,  na bežné výdavky sa môže 
čerpať len pri mimoriadnych  situáciách,   
- požiadala vedúcu finančného oddelenia, aby ozrejmila použitie rezervného fondu, pretože, ak by 
sa mali odsúhlasiť finančné prostriedky na šport, potom dá návrh, ak je to možné, aby bola použitá  
polovica z rezervného fondu na opravy ciest. 
Ing. Topoliová: 
- rezervný fond sa môže použiť na kapitálové výdavky, nie je dovolené ho používať na bežné 
financovanie prevádzky, len vo výnimočných prípadoch, napr. živelné pohromy, katastrofy, je to 
v rámci zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o jeho použití rozhodujú 
poslanci MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh Ing. Bečarika – schváliť presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 € 
z rezervného fondu v prospech STEZ-u na kapitálové výdavky – zakúpenie tribúny do športovej 
haly. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:    2 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal upravený návrh uznesenia č. 321 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    1 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 321. 
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K bodu 8 
 
Platové náležitosti primátora 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu a zdôvodnila zníženie platu primátora, na základe 
jeho iniciatívy, zo 66 % na 60 %, čo má tiež priamu náväznosť na plat zástupkyne primátora, 
- poukázala napr. na mesto Levoča, kde došlo k navýšeniu platu primátora o 25 %, 
- informovala, že ani primátor, ani zástupkyňa primátora si neuplatňujú cestovné náhrady, ani 
nadčasy, čo považuje za maximálne korektný prístup. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- doplnila, že touto záležitosťou sa zaoberali na zasadnutí finančnej komisie, 
- spresnila, že celkove dochádza k zníženiu platu primátora oproti pôvodnému o 50 €, čo komisia 
hodnotila kladne a kvituje ústretovosť primátora k zníženiu mzdových nákladov MsÚ. 
MUDr. Nováková: 
- má z toho nedobrý pocit, jedná sa len o kozmetické úpravy, uvítala by, ak by si pán primátor 
znížil plat o inú čiastku a nie o 50 €, 
- vyzvala ho, aby to urobil. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- sám si plat nemôže znížiť, je to v kompetencii poslancov MsZ. 
Ing. Bečarik: 
- myslí si, že táto zmena je záležitosťou zo zákona, ide o formálnu záležitosť. 
T. Hamráček: 
- v nadväznosti na príspevok MUDr. Novákovej dal návrh na zníženie platu primátora o 10 %. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- poznamenala, že primátor už má znížený plat o 10 %, nakoľko má nárok na odmenu vo výške  
70 % a uplatňuje si 60 %, 
- predložený návrh považuje za bezpredmetný. 
Ing. Bubeník: 
- poznamenal, že plat ohodnocuje aj prácu človeka, myslí si, že primátor podáva taký výkon, že by 
mu mal byť plat zvýšený a nie znížený, 
- predložený návrh rešpektuje, ale ho nepodporí.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 322 k bodu 8. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že najprv by sa malo hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Hamráčka a požiadal ho 
o písomné predloženie návrhu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- upozornila, že návrh nebol správne sformulovaný. 
Ing. Majerník: 
- oznámil, že pozmeňujúci návrh, o ktorom by sa malo hlasovať, nebol predložený písomne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol, že podľa rokovacieho poriadku MsZ sa poslanecké návrhy podávajú písomne, aby 
nebola možnosť ich spochybnenia.  
T. Hamráček: 
- stiahol svoj návrh. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie k uzneseniu č. 322 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  3 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 322. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.55 – 11.08 
 
 
 

K bodu  9 
 
 
Žiados ť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkr omnej MŠ do siete škôl 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- informoval o zasadnutí Mestskej školskej rady 11. 4. 2013, na ktorom sa zaoberali aj uvedenou 
problematikou  a dohodli sa na podpore predloženého zámeru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 323 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 323. 
 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh zmluvy o úprave vzájomných  záväzkových vz ťahov pri budovaní informa čného systému 
mesta SNV a prenájmu pozemkov 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
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Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu a požiadala zástupcu firmy ARDSYSTÉM, s. r. o., 
Žilina, o prezentáciu. 
Ing. Delinčák: 
- predstavil spoločnosť a prezentoval predložený zámer. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- ocenil nové technológie, ktoré prichádzajú, 
- opýtal sa, akým spôsobom je to odkonzultované z tvorcami web stránky a pracovníkmi 
informačnej techniky a aké budú náklady hradené z rozpočtu mesta. 
Ing. Majerník: 
- podporil tento zámer a vyzdvihol dizajnové a technologické spracovanie. 
Ing. Bednárová: 
- informačný systém bude dopĺňaný informáciami priamo z mesta, čo sa týka finančného 
vyjadrenia, my poskytneme do nájmu zariadenia a poskytovateľ na základe toho, že si nájde 
reklamných partnerov, vybuduje a bude spravovať informačný systém. 
Ing. Čech: 
- poukázal na chýbajúce informačné tabule pre vodičov, ktorí vchádzajú do centra mesta. 
Ing. Bednárová: 
- verí, že aj tieto nedostatky sa podarí týmto systémom odstrániť.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 324 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 324. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Ročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu SP IŠ  
Predložil: PhDr. Volný, PhD., predseda predstavenst va OOCR SPIŠ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- pozval prítomných na slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny 3. 5. 2013 a na podujatia 
organizované pri tejto príležitosti, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval všetkým, ktorí aktívne prispeli k činnosti OO CR Spiš, 
- informoval o vydaní cyklomapy, ktorú plánujú spropagovať akciou zameranou na cyklotrasy na 
Spiši, 
- informoval o pribudnutí nových členov OO CR Spiš -  penzión Renesance a hotel Park Centrum, 
- uviedol, že riadenie Slovenského raja sa presúva do Stratenej na základe podporeného 
švajčiarskeho projektu, OO CR Slovenský raj má plateného pracovníka, snažíme sa im vysvetliť, 
aby šli do spoločnej karty zliav, 
- informoval o zakúpení licencie na kartu zliav OO CR SPIŠ v sume 20 tis. €, ktorú je potrebné 
dofinancovať.  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 325 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 325. 
 

 
K bodu 12 

 
Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spolo čností s ú časťou mesta  
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a zdôvodnil predložený návrh, 
- poďakoval Ing. Majerníkovi za prácu v dozorných radách, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 326 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 326. 
 
 

K bodu 13 
 
Správa o výsledkoch kontroly 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 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. 327 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 327. 
 
 

K bodu 14 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 14 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
 
 
Bod 14/1 
Ing. Kellner: 
- 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. 328 k bodu 14/1. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 328. 
 
 
Bod 14/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
- osobitne zdôraznil skutočnosť, že mestu Sp. Nová Ves bol 19. 2. 2013 doručený list Ivana 
Jarného z Austrálie, ktorým oznamuje, že mesto chce predať majetok, ktorý bol jeho rodinnému 
predchodcovi odňatý v čase fašistického Slovenského štátu a že on, ako právny nástupca, plánuje 
danú nehnuteľnosť majetkoprávne usporiadať, a preto požiadal, aby sme obchodnú súťaž 
pozastavili alebo s predmetným majetkom nenakladali, 
- informoval, že každý záujemca o prípadné odkúpenie tohto objektu bol o spomenutom liste 
informovaný, 
- účastník súťaže uvedený v tomto materiáli bol taktiež informovaný o spomenutej skutočnosti, čo 
je zároveň uvedené aj v návrhu kúpnej zmluvy tvoriacej súťažnú ponuku s tým, že kupujúci túto 
skutočnosť akceptuje, 
- informoval, že MsZ je oprávnené predložený súťažný návrh odmietnuť, súťaž ukončiť bez výberu 
návrhu alebo súťaž zrušiť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 329 k bodu 14/2. 
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Hlasovanie: 
za:                   18                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 329. 
 
 
Bod 14/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Nováková: 
- opýtala sa, odkiaľ záujemca o kúpu nehnuteľnosti pochádza – v materiáli sa uvádza Odorín, ale 
aj Jamník, 
- poukázala na vysokú navrhovanú investíciu v súvislosti s predpokladaným plánovaným využitím 
objektu, čo vzbudzuje nedôveru, a tiež na to, že po zmene majiteľa nebude mať mesto žiaden 
dosah na kontrolu investícií, ani využitie priestorov, 
- opýtala sa, aký je skutočný úmysel s touto budovou a kto stojí za týmito aktivitami. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal,  že nepozná záujemcov, ktorí súťaž vyhrali,  
- pre usmernenie prečítal z materiálu, že záujemca má trvalé bydlisko v Jamníku, pošta Odorín. 
Ing. Kellner: 
- potvrdil, že v prípade predaja objektu mesto nebude mať dosah na skutočné využitie objektu, 
nakoľko všetky práva v súvislosti s nehnuteľnosťou má vlastník objektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 330 k bodu 14/3. 
Hlasovanie: 
za:                   12                       
proti:                5 
zdržali sa:       1 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 330.  
 
 
Bod 14/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Grečková: 
- informovala, že bolo odborníkom vyhotovené ohodnotenie podniku, kde boli použité oficiálne 4 
dostupné metódy pre stanovenie hodnoty podniku a z týchto metód bola stanovená hodnota tzv. 
váženým priemerom, t. j. 215 681 €, 
- k tomu návrhu sme pristúpili z dôvodu, že dlhodobo nemáme príjem z hotela Metropol, a. s.,  
a ako menšinový akcionár nemáme dosah na rozhodnutia, ani chod podniku a taktiež boli 
vyčíslené ďalšie nevyhnutné zdroje, kde bude potrebné v budúcich rokoch investovať, 
- vyjadrila ľútosť, že pred rokmi sa nevyužila oveľa výhodnejšia možnosť predaja akcií,  teraz je na 
nás, ako sa rozhodneme, 
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- podľa doterajšieho vývoja je predpoklad, že asi v roku 2016 bude hotel v záporných číslach 
a bude musieť vyhlásiť konkurz zo zákona. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- taktiež vyjadril ľútosť nad tým, že v minulosti sa dopustilo také prerozdelenie akcií, že sme sa stali 
minoritnými akcionármi a ďalšou chybou bolo, že mesto neodkúpilo voľné akcie, ktoré malo 
možnosť vtedy odkúpiť, 
- citoval z listu, ktorý napísal majoritný majiteľ minulého roku, ponúkali 100 000 € s tým, že je to ich 
posledná ponuka a tiež požadovali od mesta, aby sa podieľalo 41,82 %-ami na investíciách, ktoré 
boli v rozsahu viac ako pol milióna eur a na krytí straty, 
- informoval o  navýšení ponuky majoritného vlastníka o 10 %, aby cena bola priblížená k cene, 
ktorú stanovil súdny znalec, 
- z ekonomického hľadiska nemáme žiaden prínos z hotela,  je na nás, ako sa rozhodneme. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- vzhľadom k tomu, že máme poslednú možnosť získať nejaké finančné prostriedky za vlastnícky 
podiel, navrhla predaj akcií za sumu 200 000 €, pričom hodnota jednej akcie vyjde za 434,78 €. 
Mgr. Grečková: 
- nepredpokladá, aby niekto odkúpil menšinový podiel. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 331 k bodu 14/4. 
Hlasovanie: 
za:                   16             
proti:                0 
zdržali sa:        1 
nehlasovali:     1   
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 331. 
 
 
Bod 14/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu s tým, že predložený materiál je splnením 
poslaneckej verbálnej požiadavky, aby MsÚ pripravil opakovanie ponuky na využitie časti 
pozemkov Madaras parku v časti pri amfiteátri. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 332 k bodu 14/5. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 332. 
 
 
Bod 14/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, pričom zdôraznil, že pre rozhodnutie MsZ bola 
splnená zákonom o majetku obcí stanovená povinnosť najmenej 15-dňového zverejnenia tohto 
zámeru na úradnej tabuli a webe mesta. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 333 k bodu 14/6. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 333. 
 
 
Bod 14/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- doplnil, že pôvodné platné uznesenie sa stalo nerealizovateľným, nakoľko bolo prijaté so 
špecifikáciou predávaného pozemku podľa geometrického plánu doručeného záujemcom 
o vlastníctvo predmetného pozemku, po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bol tým istým 
záujemcom mestu doručený iný geometrický plán, preto odporučil, aby bolo pôvodné uznesenie 
zrušené a aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia s citovaným novým geometrickým plánom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 334 k bodu 14/7. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 334. 
 
 
Bod 14/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, vysvetlil dôvody, prečo by pri tomto predaji mal byť 
zvolený postup podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí (osobitný zreteľ). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 335 k bodu 14/8. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 335. 



14

 
 
Bod 14/9 
Ing. Kellner: 
- 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. 336 k bodu 14/9. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 336. 
 
 
Bod 14/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedol, že vzhľadom na existenciu sietí v danom pozemku, mesto k uzavretiu kúpnej zmluvy 
pristúpi s podmienkou, že záujemca o pozemok bude mať s vlastníkmi alebo správcami sietí 
uzavreté zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv na zriadenie vecných bremien. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 337 k bodu 14/10. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 337. 
 

 
Bod 14/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedol, že získanie predmetného pozemku do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves je pre mesto 
strategicky dôležité, nakoľko má v ňom umiestnené svoje siete. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 338 k bodu 14/11. 
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Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 338. 
 
 
Bod 14/12 
Ing. Kellner: 
- 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. 339 k bodu 14/12. 
Hlasovanie: 
za:                   17                       
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 339. 
 
 

 
K bodu 15 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
RSDr. Beňa: 
- navrhol pri najbližšej zmene rozpočtu, alebo ak prídu nejaké výzvy, aby sa postupne začalo s 
rekonštrukciou materských škôl - sú v zlom stave, 
- požiadal, aby sa prioritne riešila oprava hlavného vstupu (padajúca omietka) na budove Reduty. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- postupne sa už začalo s investíciami do materských škôl, zatiaľ neboli aktuálne výzvy, ktoré by 
sa nás týkali, 
- čo sa týka Reduty, po 20 rokoch od poslednej rekonštrukcie, je už potrebná opätovná 
rekonštrukcia, sú pripravené nejaké aktivity. 
Mgr. Grečková: 
- súhlasí s komplexnou rekonštrukciou tejto pamiatky, doposiaľ neboli výzvy z eurofondov, 
- informovala o vyhlásení malého grantu ministerstvom kultúry, kde sa uchádzame o 100 000 € na 
opravu objektu Reduty. 
Ing. Bednárová: 
- padajúca omietka pred vstupom do budovy Reduty sa bude riešiť v rámci havarijných možností 
okamžite, nebude sa čakať na grantové podmienky, 
- čo sa týka materských škôl, budeme sa im venovať postupne v najbližšom období, do konca roka 
sú v pláne minimálne 2 rekonštrukcie, 
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- informovala o využití možnosti európskej banky pre obnovu a rozvoj, kde sú veľmi dobré úverové 
a grantové podmienky. 
Ing. Ďuríková: 
- informovala: - o uskutočnených opravách a údržbách v minulom roku v sume cca 150 000 €, 
                       - o plánovanej rekonštrukcii kuchyne  v MŠ na Lipovej ulici, 
                       - o neplánovanom výdavku na opravu strechy MŠ na Ul. Zd. Nejedlého, 
                       - o plánovaných akciách v tomto roku – MŠ Stolárska ulica - projekt je pripravený  
                          a MŠ na Jilemnického ulici, 
- upozornila, že v MŠ na Šoltésovej ulici sadá časť budovy, 
- bola by rada, ak by sa podarilo čerpanie úveru z európskej banky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pre informáciu poznamenal, že v meste je 17 materských škôl, z toho 14 mestských. 
PharmDr. Valjan: 
- podobne ako RSDr. Beňa chcel poukázať na problémy v materských školách. 
A. Akram: 
- navrhol informovať občanov mesta o harmonograme opráv mestských komunikácií formou 
Informátora a TV Reduta. 
MUDr. Hrebenár: 
- opýtal sa na parkovací systém cez SMS, aké boli náklady na jeho vybudovanie, aké  sú príjmy 
a ako sa vykonáva kontrola platenia SMS poplatkov. 
Ing. Bednárová: 
- sfunkčnenie SMS systému nie je pre mesto spoplatnené, platí sa paušálne 2 % alebo 3 % z tržby 
mobilnému operátorovi, 
- informovala o navýšení výberu parkovného cez SMS - mesačne je to cca 500 €, 
- čo sa týka kontroly, na MsP je mobilné telefónne zariadenie, ktoré zaznamenáva spätné SMS 
o zaplatení parkovného. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- MsP kontroluje aj parkovanie cez SMS, 
- zmluva s mobilnou spoločnosťou platí do konca apríla 2013, 
- parkovanie cez SMS občania oceňujú. 
T. Hamráček: 
- predložil písomnú interpeláciu, týkajúcu sa hospodárenia spoločnosti BIC, s. r. o., SNV, za 
obdobie od 6. 9. 2007 do 11. 1. 2013 v súvislosti s organizačnými zmenami platnými od 11. 1. 
2013 a požiadal o písomné stanovisko. 
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K bodu  16 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  319  –  339.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
PaedDr. Milan Varga   ............................. ......................... 
 
 
Tomáš Hamrá ček   ...................................................... 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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