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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 1. augusta 2013 na 18. 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 18.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Konštatoval, že poslankyňa Z. Páleniková nie je prítomná. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     31 
       z toho poslanci MsZ:          18   
                           ostatní prítomní:             13   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:           9.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:        9.45 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 Ing. Bc. 
Janku Brziakovú a Adnana Akrama, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, MUDr. Jána 
Mokriša, Ing. Michala Beharku. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18    
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. Informoval o dôvodoch zvolania dnešného 
zastupiteľstva. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže nikto doplnky alebo 
zmeny nenavrhol, dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  18    
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. Návrh na odsúhlasenie predloženia a realizácie projektu „Elektronizácia služieb mesta Spišská 

Nová Ves“ 
6. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ZEBRA II“ 
7. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
8. Záver 

 
 

K bodu 5 
 
 
Návrh na odsúhlasenie predloženia a realizácie proj ektu „Elektronizácia služieb mesta Spišská 
Nová Ves“ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že týmto pokračuje v poskytovaní informácií, ktoré odzneli na predošlom mestskom 
zastupiteľstve. K zneniu uznesení zaväzuje projekt, kde je formulácia daná a bola vypočítaná 
hodnota projektu (z rozsahu poskytovaných služieb vyplýva hodnota projektu; nakoľko každá 
služba má svoj koeficient a hodnotu, následne z nich vychádza výsledná hodnota projektu). Naša 
hodnota projektu vypočítaná pri zvolenom rozsahu služieb je 795 tis. €. Samozrejme s tým súvisí 
spolufinancovanie a takisto udržateľnosť projektu na najbližších 5 rokov. Mesto Spišská Nová Ves 
patrí medzi prvých tridsaťsedem miest, ktoré spĺňajú podmienky pre elektronizáciu verejnej správy, 
takže bolo by vhodné túto možnosť využiť, 
- pripomenula, že elektronizácia verejnej správy nadväzuje na elektronizáciu štátnej správy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval pani prednostke za uvedenie materiálu. Materiál je doplnením a pokračovaním 
konkrétnym uznesením k bodu prerokovanom na júnovom mestskom zastupiteľstve, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky a ani otázky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
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- prečítal návrh uznesenia č. 364 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 364. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu ZEBR A II 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6, je to nový projekt, bol vyhlásený po rokovaní júnového mestského zastupiteľstva, 
je pokračovaním projektu ZEBRA, požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- informovala, že Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti spracováva žiadosť o dotáciu v rámci 
projektu ZEBRA II., sú to prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zámerom projektu je zníženie počtu dopravných nehôd, 
ktorými sú ohrození najmä nemotoroví účastníci cestnej premávky, t. j. deti, obyvatelia vo vyššom 
veku ako aj obyvatelia so zdravotným postihnutím. Dôraz projektu je kladený na osvetlenie 
vybraných priechodov pre chodcov, osadenie meračov rýchlosti v lokalite Novoveská Huta, výroba 
inštruktážneho videofilmu s tematikou dopravnej výchovy a jeho odvysielanie v regionálnej 
Televízii Reduta. Ďalšou aktivitou je preventívna akcia pre verejnosť s možnosťou vyskúšania 
simulátora nárazu a propagácia projektu, 
- uviedla, že rozpočtované výdavky sú vo výške 30 tis. €, návrh spolufinancovania je vo výške 3 tis. 
€. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval za slovo, podporil myšlienku osadzovania meračov rýchlosti v lokalite Novoveská 
Huta, ktoré budú dávať signalizáciu vodičom o rýchlosti a zvýšia bezpečnosť. V Prednej Hute je 
zvýšená rýchlosť na sedemdesiatku. V čase, keď bola maximálna povolená rýchlosť päťdesiat, 
viacerí vodiči ju prekračovali, teraz, keď je sedemdesiatka, takisto ju prekračujú. Súhlasil by 
s maximálnou povolenou rýchlosťou päťdesiat. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky a ani otázky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 365 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 365. 
   

 
 

K bodu 7 
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Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 7, pripomenul, že v júnovom MsZ pri schvaľovaní predaja pozemkov pre J. Bendžalu 
a Ing. Ľ. Bendžalovej v materiáli nedopatrením neboli uvedené rozlohy pozemkov. Ako vtedy bolo 
prisľúbené, tento materiál sa o chýbajúce údaje dopĺňa na tomto MsZ, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky a ani otázky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 366 k bodu 7 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 366. 
 
 

K bodu  8 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 18. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

poďakoval všetkým  za účasť a zaželal pekný zvyšok leta. Pozval prítomných na najbližšie 
zasadnutie MsZ, ktoré bude 26. 9. 2013. 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  364  –   366 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Bc. Janka Brziaková    ....................... ...............................  
 
 
Adnan Akram       ................................. ....................  
 
 
Za správnosť: Ing. Marián Kellner  ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková  ....................................................... 


