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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 11. decembra 2014 na 1. 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 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí, ostatných prítomných.  
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     45 
       z toho poslanci MsZ:          19   
                           ostatní prítomní:             26  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       13.29 h   
 
 
 
 

K bodu 2 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., určil Mgr. Danielu 
Antalovú, Ing. Mariána Bubeníka, do návrhovej komisie Bc. Ing. Janku Brziakovú, Mgr. Jozefa 
Kačengu, Mgr. Máriu Kaľavskú. Požiadal ich po zložení sľubu, aby zaujali svoje miesto. 
  

 
K bodu 3 

 
Oznámenie výsledkov vo ľby primátora a volieb do mestského zastupite ľstva 
 
 JUDr. Baldovská požiadala Mgr. Líviu Klacikovú, predsedníčku mestskej volebnej komisie, 
aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 15. 
novembra 2014 v meste Spišská Nová Ves. 
Mgr. Lívia Klaciková, informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Spišská 
Nová Ves. 
  

 
K bodu 4 

 
Zloženie s ľubu zvoleného primátora mesta a odovzdanie osved čenia o zvolení 
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 JUDr. Baldovská prečítala sľub primátora mesta. 
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., zložil sľub primátora mesta, ktorý potvrdil svojím podpisom do 
Pamätnej knihy mesta a od predsedníčky mestskej volebnej komisie prevzal osvedčenie o zvolení 
za primátora mesta Spišská Nová Ves. 
  
 

K bodu 5 
 
Zloženie s ľubu poslancov MsZ a odovzdanie osved čení o zvolení 
 
 Mgr. Grečková prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
Poslanci postupne zložili sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý postupne v abecednom 
poradí potvrdili svojím podpisom do Pamätnej knihy mesta a od predsedníčky mestskej volebnej 
komisie prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval predsedníčke mestskej volebnej komisie ako aj všetkým členom komisie za dobre 
odvedenú prácu. Zároveň oznámil. že do funkcie jeho zástupkyne ustanovil p. poslankyňu Mgr. 
Grečkovú a požiadal predsedu určenej návrhovej komisie Mgr. Kačengu, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 1/2014 k bodom 3, 4, 5. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 1. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Príhovor primátora mesta 
 
PhDr. Ján Volný, PhD. predniesol slávnostný príhovor, v rámci ktorého vyzval všetkých 
k spolupráci, oznámil, že absolvoval stretnutie so všetkými svojimi predchodcami a navrhol im, aby 
boli členmi orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta. Všetci ponuku prijali. Po príhovore 
prerušil rokovanie do 10. hodiny. 
 
Prestávka: 9.39 h – 10.00 h. 
 
 

 K bodu 7      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oznámil, že obdržal zápisnice, a to zápisnicu Spoločného poslaneckého klubu v Spišskej Novej 
Vsi, ktorý tvoria poslanci: Mgr. R. Javorský, Mgr. M. Kaľavská, Ing. J. Gonda, A. Akram, Mgr. A, 
Cpin, Ing. Z. Záborská, Mgr. D. Antalová. Predsedom tohto klubu je Mgr. R. Javorský – 
podpredsedníčkou je Ing. Z. Záborská a zápisnicu Koaličného klubu v Spišskej Novej Vsi, ktorý 
tvoria Ľ. Vaic, Ing. O. Majerník, Mgr. J. Kačenga, Ing. Beharka, Mgr. M. Demečko, Ing. Bubeník, 
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Ing. V. Jančík, PaedDr. D. Demečko, PhD., Bc. Ing. J. Brziaková, Mgr. L. Grečková, Ing. V. 
Kolesár. Predsedníčkou je Mgr. L. Grečková, podpredsedom Ing. O. Majerník. Zároveň uviedol, že 
V. Retter nie je členom žiadneho z uvedených klubov, ostáva ako nezaradený poslanec, 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy 
do programu.  
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený.  
 
 
P R O G R A M po doplnení:     
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva 
4. Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení 
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ a odovzdanie osvedčenia o zvolení  
6. Príhovor primátora mesta 
7. Schválenie programu zasadnutia 
8. Zmena Štatútu mesta Spišská Nová Ves 
9. Určenie platu primátora mesta Spišská Nová Ves, určenie zástupcu primátora a stanovenie 

výšky jeho platu 
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
11. Určenie predsedov a podpredsedov mestských výborov a ich členov 
12. Poverenie na výkon funkcie sobášiacich 
13. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 
14. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 
15. Návrh VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta 

Spišská Nová Ves č. 2/2014 
16. Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2015, 2016, 2017 
17. Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
19. Návrh úpravy Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta 
20. Interpelácie a otázky poslancov 
21. Záver 

 
 
 

K bodu 8 
 
 
Zmena Štatútu mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. Uviedla, že mestské zastupiteľstvo rozhoduje 
o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené okrem iného schvaľovať aj štatút 
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mesta. Štatút mesta v znení, v akom bol platný doteraz, nadobudol účinnosť 13. 4. 2012, a to 
uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 177/2012. Vzhľadom na to, že v novom volebnom období 
dochádza k zmenám, ktoré sa dotýkajú najmä zloženia komisií zriadených pri mestskom 
zastupiteľstve, je potrebná jeho novelizácia. Komisií bude v tomto volebnom období päť s počtom 
členov sedem a v mestských výboroch sa zmení počet členov z pôvodných jedenásť na deväť. 
Vzhľadom na to, že štruktúru, ako aj náplň činností jednotlivých komisií MsZ a tiež mestských 
výborov upravuje samostatný interný predpis, bolo nevyhnutné zosúladiť Štatút mesta Spišská 
Nová Ves s reálnym stavom. Rovnako sa v Štatúte mesta upravujú aj ustanovenia upravujúce 
rozpočet a rozpočtové pravidlá mesta, financovanie mesta a hospodárenie s majetkom mesta, v 
súlade s platnými právnymi predpismi, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom 
časť ustanovení tohto zákona nadobudne účinnosť 3. 1. 2015 a ustanovenie týkajúce sa pravidiel 
rozpočtového hospodárenia až 1. 1. 2017. Štatút mesta taktiež upravoval spôsob poskytovania 
náhrady ušlého zárobku poslancom, čo však už dnes neodráža skutočnosť. Poslanci dostávajú za 
účasť na zasadnutí MsZ odmenu v súlade s platnými zásadami odmeňovania poslancov, členov 
mestských výborov a členov komisií MsZ v Spišskej Novej Vsi a podľa § 136 Zákonníka práce 
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon 
verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť 
nemožno vykonávať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez 
náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo 
ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Článok 9 štatútu mesta upravoval 
činnosť a postavenie hlavného kontrolóra mesta, nakoľko úprava jeho pôsobnosti je obsahom 
ustanovení zákona o obecnom zriadení. Ako posledný sa upravuje § 8 čl. 10, a to tým spôsobom, 
že sa dopĺňa o text – logo mesta je prípustné používať výlučne s design manuálom spracovaným 
autormi. Design manuál je súbor pravidiel o vizuálnej komunikácii určujúci jeho použitie v tlačovej 
forme, prípadne na webe, ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo. So záujmom si vypočul slávnostný príhovor p. primátora a s ešte väčšou 
hrdosťou prijal informáciu do akej miery boli naši predchodcovia progresívni, moderní a nadčasoví, 
ak sa môžeme v niektorých technických parametroch porovnávať s Prahou, je to určite pre mesto 
úspech; 
- pripomenul, že sám sa so svojím pracovným kolektívom prednedávnom podieľal na tvorení časti 
histórie mesta Spišská Nová Ves a vyjadril presvedčenie, že všetkým nám záleží na tom, aby ten 
progres v meste pokračoval; 
- skonštatoval, že po preštudovaní materiálu, ktorý pani prednostka predložila, históriu meníme aj 
iným spôsobom alebo aspoň navrhujeme. V minulosti boli veľmi nápomocné komisie pre chod 
úradu aj pre pracovníkov, po preštudovaní histórie nášho mesta od nepamäti v mestskom 
zastupiteľstve pracovali dve komisie, ktoré fungovali až doteraz, je to komisia finančná a komisia 
výstavby. Povedal, že odborné komisie, ktoré fungujú ako poradný hlas pre mestské zastupiteľstvo 
naozaj majú svoj význam a v čase, keď boli komisie takto špecificky orientované, boli v nich 
zastúpení odborníci, ktorí sa danej problematike venovali, odbornosť v komisiách bola veľmi 
dôležitá. V komisii výstavby boli zastúpení architekti, urbanisti, skúsení stavbári. História ukáže, že 
zrušenie už len tohto názvu komisie výstavby je z pohľadu mesta nie celkom správnym krokom. 
Privítal by, aby sme sa k etablovaniu komisie výstavby vrátili pri najbližšom možnom rozhodovaní. 
Kumulovať náplň tak dôležitej komisie, akou je komisia výstavby s inými komisiami je 
kontraproduktívne. Nepredložil žiaden návrh, ale požiadal vedenie mesta, aby zvážilo túto 
alternatívu pri najbližšom možnom rozhodnutí a vrátilo sa k názvu komisie výstavby a etablovaniu 
odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom pre MsZ aj pre pracovníkov mesta pri 
rozhodovaní. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol návrh uznesenia doplniť nasledovne: 
Doplniť v čl. 7, § 2, ods. 4 vetu: 
 
Metodický pokyn schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. 
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Doplniť v čl. 7, § 5, ods. 2 
 
Metodický pokyn schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- akceptoval návrh pána poslanca Mgr. Javorského bez samotného hlasovania o tomto návrhu, 
požiadal návrhovú komisiu, aby doplnila návrh uznesenia; 
- odpovedal na slová pána poslanca Ing. Gondu, že personálne obsadenie komisií je stanovené 
ako základné a je samozrejme, že pri špecifických problémoch budú prizvaní odborníci. Čím boli 
väčšie komisie a výbory, tým bola menšia účasť v nich a aj teraz sú tam navrhované mená, ktoré 
za štyri roky neboli takmer na žiadnom zasadnutí. Verí, že sa to nebude opakovať. Na zasadnutie 
každej komisie a mestského výboru môže prísť hociktorý poslanec, občan; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia doplnený návrhom Mgr. 
Javorského. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 2 k bodu 8 doplnený podľa návrhu Mgr. Javorského. 
 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 2. 
 
 
 

K bodu 9 
 
Určenie platu primátora mesta Spišská Nová Ves, ur čenie zástupcu primátora a stanovenie výšky 
jeho platu 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, primátorovi mesta patrí v zmysle § 3 Zákona č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a miest v znení neskorších 
predpisov plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
Slovenskej republiky a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov mesta. V meste 
s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 tis. je zákonom určený 2,89 násobok priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve (NH) Slovenskej republiky. Mestské zastupiteľstvo môže 
v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona plat primátora mesta zvýšiť až o 70 % rozhodnutím, teda 
uznesením. Preto navrhujeme MsZ, aby schválilo primátorovi mesta Spišská Nová Ves plat, ktorý 
je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom NH SR a násobku určeného podľa počtu 
obyvateľov mesta a jeho zvýšenie o 60 %, teda celkovo vo výške 3 812,- €. Primátora zastupuje 
zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor 
v súlade s § 13b Zákona o obecnom zriadení. Funkciu zástupcu primátora môže vykonávať len 
poslanec MsZ, poslanec musí so zastupovaním vyjadriť súhlas. Navrhujeme MsZ, aby schválilo 
zástupkyni primátora Mgr. Lei Grečkovej pri 80 % úväzku plat vo výške 70 % z platu primátora, t. j. 
celkovo vo výške 2 668,40 €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- predniesol požiadavku Spoločného poslaneckého klubu, aby o týchto troch veciach bolo 
hlasovanie samostatné, nie spoločné. 
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Bc. Ing. Brziaková: 
- upozornila kolegov na to, že plat primátora a zástupkyne je platný iba do konca roka, vlastne iba 
jeden mesiac ostáva taký, aký bol, pretože od nového roka bude prepočítaná priemerná mzda 
v NH a tento plat sa prepočítava znovu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby čítala uznesenie po jednotlivých bodoch, hlasovanie bude 
rozdelené, tak, ako to požaduje Spoločný poslanecký klub. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 3 k bodu 9/1 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
- prečítal návrh uznesenia č. 3 k bodu 9/2 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
- prečítal návrh uznesenia č. 3 k bodu 9/3 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:    0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 3. 
   

 
 

K bodu 10 
 

Zriadenie komisií, ur čenie náplne ich práce, vo ľba ich predsedov a členov 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. V zmysle § 15 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení 
pri MsZ môže zriaďovať komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne alebo poradné 
orgány. MsZ tiež vymedzuje úlohy a zloženie týchto komisií podľa miestnych podmienok a potrieb. 
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, avšak plnia poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu na 
úsekoch, pre ktoré boli zriadené. Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z obyvateľov mesta. 
Predsedom je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas 
obdobia, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. Predsedov 
a podpredsedov MsZ schvaľuje MsZ. V meste Spišská Nová Ves bude v prípade schválenia 
predloženého návrhu uznesenia vykonávať svoju činnosť päť komisií. 
Mgr. Javorský: 
- apeloval na skoré doručenie metodických pokynov pre poslancov MsZ. Rešpektuje rozhodnutie 
schválení komisií predchádzajúcim MsZ; 
- navrhol doplniť komisiu kontroly, ktorú vníma ako pomoc hlavnému kontrolórovi aj poslancom. 
Komisia prijíma podnety od občanov na vykonanie kontroly, môže vykonať poslanecký prieskum 
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v jednotlivých príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta. Niekto môže namietať, že 
poslanci môžu ísť kedykoľvek na poslanecký prieskum, ale takto bol vytvorený inštitút, kde bolo 
zastúpenie pomerne celého MsZ; 
- pripomenul, že aj pán primátor bol kedysi v komisii kontroly ako poslanec a využíval toto právo, 
chodil kontrolovať; 
- vyjadril presvedčenie, že ak komisia nefungovala kvôli niektorým personám, princíp netreba rušiť; 
- upozornil na chýbajúcu komisiu pre investičnú činnosť. Komisia pre komunálny rozvoj je veľmi 
rozsiahla. Komisia pre investičnú činnosť chýba aj z dôvodu, že môžeme očakávať ďalšie peniaze 
z európskych fondov, je nápomocnou pre úrad, pre všetkých; 
- súhlasil s vyjadrením poslanca Ing. Gondu, že komisia výstavby bola veľmi dôležitá, lebo ona 
z určitého pohľadu nahrádzala investičnú komisiu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dovolil si opraviť poslanca Mgr. Javorského –  a to, že nemôžeme očakávať peniaze 
z európskych fondov, ale, že my musíme za ne tvrdo zabojovať. V predchádzajúcom volebnom 
období došlo k dvojnásobnej výmene vlád na centrálnej úrovni, menili sa vlády, koncepcie, 
pribrzdilo to čerpanie eurofondov. Ku komisiám. Všetky komisie sú poradné orgány, v každej 
komisii, v každej náplni je aj kontrolná činnosť, čiže každá komisia by z princípu mala vykonať aj 
kontrolnú činnosť. Komisia kontroly bola v minulom období paralyzovaná, zástupcovia opozície sa 
nezúčastňovali zasadnutí; 
- uviedol, že komisia kontroly v predchádzajúcom období, keď bol jej poslancom fungovala preto, 
lebo bola v podstate jedinou komisiou, v ktorej mohli niečo presadiť, v ostatných taká možnosť 
nebola; 
- zopakoval, že komisie sú poradné orgány a žiadna komisia nemôže suplovať funkciu hlavného 
kontrolóra, ktorý jediný je podriadený poslancom, je nezávislý od primátora a prednostky na tomto 
úrade. K poslaneckým prieskumom. Každý poslanec sa môže zúčastňovať na hocijakom 
prieskume, navštíviť ľubovoľnú mestskú organizáciu. Ku každému zasadnutiu komisie budú 
prizvaní odborníci na danú problematiku. 
Mgr. Grečková: 
- informovala, že komisia kontroly nie je zrušená len v našom meste, nezriadili sme ju aj po 
konzultácii s inými samosprávami, pretože skutočná kontrolná činnosť prináleží iba kontrolórovi 
mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že mestá, s ktorými komunikovali, nemali zriadenú komisiu kontroly. 
Ing. Záborská: 
- písomne predložila pozmeňujúci návrh činností komisií, a to –  
Komisia komunálneho rozvoja: do bodu B doplniť prvú odrážku: „Kontroluje plnenie v MsZ 
schváleného Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 – 2020, iniciuje jeho 
korekcie a zmeny“, 
Komisia finančná: v bode B úprava prvej odrážky: prejednáva návrh rozpočtu a programového 
rozpočtu, ich zmien v súlade s platným Rozvojovým plánom mesta Spišská Nová Ves na roky 
2011 – 2020, 
Komisia sociálna: do bodu B doplniť prvú odrážku: „Kontroluje plnenie Komunitného plánu mesta, 
iniciuje jeho korekcie a zmeny vo vzájomnom prepojení s platným Rozvojovým plánom mesta 
Spišská Nová Ves na roky 2011 – 2020; 
 
Komisia rozvoja mesta má určených troch gestorov, opýtala sa, ktorý z nich bude pre poslancov 
kontaktnou osobou. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- upozornila, že vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom uznesení je určené schválenie  
Metodického pokynu k činnosti komisií a mestských výborov mestským zastupiteľstvom, tak je 
teraz bezpredmetné dopĺňať činnosť týchto komisií a hlasovať o nich. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s vyjadrením Bc. Ing. Brziakovej, ak súhlasí poslankyňa Ing. Záborská, jej návrh 
doplníme v metodických pokynoch. K poslancovi Mgr. Javorskému. Komisia investičná nebola 
doposiaľ zriadená, fungovala komisia výstavby; 
- vyjadril presvedčenie, že komisie, tak ako boli schválené predchádzajúcim zastupiteľstvom, budú 
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optimálne fungovať aj naďalej. 
Ing. Záborská: 
- uviedla, že trvá na svojom návrhu. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol, aby bod B pri všetkých bodoch návrhu uznesenia č. 4/2014 bol schválený vetou – podľa 
Metodického pokynu, ktorý bude schválený MsZ, aby náplň práce nebola čítaná pri všetkých 
komisiách. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil, celé uznesenie nebudeme čítať, všetko je predložené písomne, bude sa hlasovať, pokiaľ 
budú nejaké pozmeňujúce návrhy. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol bod B nečítať vôbec. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s návrhom Mgr. Javorského. Najprv by malo nasledovať hlasovanie o pozmeňujúcich 
návrhoch, ktorý predložila poslankyňa Ing. Záborská. 
JUDr. Baldovská: 
- uviedla, že metodický pokyn je zatiaľ platný, nezmenený, v čo najkratšom čase bude predložená 
aktuálna verzia na schválenie. Jednotlivé body týkajúce sa náplne práce sú z doteraz platného  
metodického pokynu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- platia doterajšie náplne činností. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že sa riadime podľa aktuálne platných predpisov. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal, že niektoré komisie zriadené v predchádzajúcom období zasadali približne tri až 
štyrikrát za celé funkčné obdobie. Všetko je v ľuďoch, nie len v náplniach činností. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- čítal upravený návrh uznesenia č. 4 k bodu 10. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- odovzdal slovo Mgr. Javorskému. 
Mgr. Javorský: 
- ospravedlnil sa, že vstupuje do hlasovania, ale podľa schváleného platného rokovacieho 
poriadku, časť 2 § 10 odsek 5 – ak boli k návrhu podané pozmeňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr 
o nich. Požiadal, aby boli rešpektované dokumenty, ktoré máme prijaté. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že návrhy číta návrhová komisia, poslanci majú možnosť predkladať návrhy 
prostredníctvom návrhovej komisie; 
- upozornil, že rešpektuje to, čo predloží návrhová komisia. 
Mgr. Javorský: 
- pripomenul, že prvý návrh bol daný poslankyňou Ing. Záborskou; 
- požiadal návrhovú komisiu, aby v súlade s rokovacím poriadkom najprv prečítala návrh 
poslankyne Ing. Záborskej. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- požiadala poslankyňu Ing. Záborsku, aby zmenila názov komisie, lebo ak ostane názov Komisia 
rozvoja mesta, tak musíme najprv hlasovať o zriadení takejto komisie.  
Ing. Záborská: 
- uviedla, že myslela Komisiu komunálneho rozvoja. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslankyňu Ing. Záborskú, aby zvážila svoj návrh, vzhľadom na to, že náplne sa budú 
schvaľovať v rámci metodického pokynu. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, či je v súlade so zákonom, ak v tomto momente sú určované pracovné náplne podľa 
metodického pokynu, ktorý zatiaľ nie je schválený. 
JUDr. Baldovská: 



9

- do uznesenia uviedla hlavnú náplň práce, pretože by bolo uznesenie veľmi dlhé. Uznesenie bolo 
predložené správne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- avizoval, že ideme schvaľovať niečo, čo budeme o mesiac alebo dva meniť a spresňovať;  
- požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh Ing. Záborskej. 
Mgr. Kačenga: 
- pozmeňujúci návrh Ing. Záborskej: 
Komisia KKR: do bodu B doplniť prvú odrážku: „Kontroluje plnenie v MsZ schváleného 
Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 – 2020, iniciuje jeho korekcie a zmeny“; 
Komisia finančná: v bode B úprava prvej odrážky: prejednáva návrh rozpočtu a programového 
rozpočtu, ich zmien v súlade s platným Rozvojovým plánom mesta Spišská Nová Ves na roky 
2011 – 2020; 
Komisia sociálna: do bodu B doplniť prvú odrážku: „Kontroluje plnenie Komunitného plánu mesta, 
iniciuje jeho korekcie a zmeny vo vzájomnom prepojení s platným Rozvojovým plánom mesta 
Spišská Nová Ves na roky 2011 – 2020. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov o hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ing. Záborskej. 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:    4 
zdržali sa: 8 
nehlasoval: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý prečítal poslanec Mgr. Kačenga.  
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 2 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 4. 
 
 
 

K bodu 11 
 

Určenie predsedov a podpredsedov mestských výborov a i ch členov 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, v súlade s ustanovením § 24 Zákona o obecnom zriadení 
v platnom znení môže MsZ rozhodnúť o zriadení výborov v mestských častiach. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  informoval, že v MsV č. 1 Novoveská Huta a v MsV č. 9 Telep sú navrhnuté za predsedov 
neposlanci. Všade inde sú to poslanci MsZ. Návrhy predložené Spoločným klubom sú 
akceptované takmer na 100 %. Uviedol presvedčenie, že pri hlasovaní bude všeobecná dohoda. 
Mgr. Javorský: 
- pripomienkoval, že navrhnutí občania za predsedov MsV č. 1 a č. 9 nevedeli o ich nominovaní na 
funkciu predsedov MsV. Komunikoval s nimi napriek tomu, že to mali zariadiť pracovníci MsÚ. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla výmenu člena v MsV č. 3 – Ferčekovce, poslanca V. Rettera nahradiť Ing. Ladislavom 
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Vastuškom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítal  upravený návrh uznesenia č. 5 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 5. 
 
 

K bodu 12 
 

Poverenie na výkon funkcie sobášiacich 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- konštatoval, že v našom meste je veľký záujem o sobášenie (10), v iných mestách sú väčšinou 
traja sobášiaci; 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 6 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 6. 
 
 

K bodu 13 
 

Návrh na 4. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. Návrh bol predložený hlavne z dôvodu potreby 
zapracovania transferov zo štátneho rozpočtu, z európskeho sociálneho fondu. Transfery sa týkali 
predovšetkým školstva, preneseného výkonu štátnej správy, normatívne určených finančných 
prostriedkov, účelových finančných prostriedkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
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uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 7 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 7. 
 
 

K bodu 14 
 

Zásady hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. Materiál bol predložený z dôvodu rozsiahlej novely zákona 
č. 583 z roku 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Časť ustanovení tejto 
novely je platná už v roku 2014, časť ustanovení má posunutú platnosť od 1. 1. 2015 a časť 
týkajúca sa hlavne návratných zdrojov financovania až od 1. 1. 2017. Zásady považuje za dôležitý 
dokument, podľa ktorého sa riadi hospodárenie nielen mesta, ale aj rozpočtových a príspevkových 
organizácií. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vyjadrenie predsedníčky finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila schváliť Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 8 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Ing. Záborská: 
- oznámila, že nefungovalo jej hlasovacie zariadenie. Nepožiadala o opakované hlasovanie 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 8. 

 
K bodu 15 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves  č. 2/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených n a území mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, nariadenie určuje, kto môže byť príjemcom dotácie, práva 
a povinnosti poskytovateľa, príjemcov dotácie, podrobnosti financovania, lehoty na predloženie 
údajov potrebných k financovaniu, výšku finančných prostriedkov, ktoré sú určené na mzdy 
a prevádzku jedného žiaka, dieťaťa, poslucháča alebo stravníka školskej jedálne, termín 
poskytnutia dotácie a spôsob vyúčtovania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vyjadrenie predsedníčku finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 9 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 9. 

 
 
 

K bodu 16 
 

Návrh rozpo čtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2015, 2016, 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, proces návrhu tvorby rozpočtu mesta sa riadil schváleným 
harmonogramom, je regulovaný zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej 
samosprávy a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet, ako základný nástroj 
finančného riadenia mesta, je zložený z rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií, 
ktorých zriaďovateľom je mesto a z rozpočtu samotného mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vyjadrenie predsedníčku finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila schváliť Návrh rozpočtu Mesta Spišská 
Nová Ves na roky 2015, 2016, 2017. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že je to základný rozpočet. Tak, ako po všetky doterajšie roky, sa v priebehu roka 
niekoľkokrát mení. Pri preberaní mesta, bol rozpočet okolo 600 mil. Sk. Hneď prvý rok sa ho 
podarilo takmer zdvojnásobiť. Príjmy klesajú, preto sa hľadajú ďalšie možnosti. Okrem toho, čo 
spomenula Ing. Topoliová, určite sa bude v priebehu budúceho roka rozpočet meniť. 
Ing. Javorský: 
- pochválil spracovanie rozpočtu. Ako člen finančnej komisie skonštatoval, že tento rozpočet slúži 
na zabezpečenie základných funkcií mesta, zatiaľ je bez výziev a ambícií; 
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- poukázal na nedostatok finančných prostriedkov plánovaných do projektovej pripravenosti, 
vyjadril presvedčenie, že pri 1. zmene sa to zmení. Na zasadnutí finančnej komisie upozornil, že 
spoločnosť Emkobel nemala takmer žiadnu investíciu v predchádzajúcich troch rokov; 
- uviedol, že rozpočet mesta je jeden z najdôležitejších, najzákladnejších zákonov mesta, týka sa 
jednotlivých oddelení, rozpočtových a príspevkových organizácií; 
- požiadal vedenie mesta, aby zabezpečilo účasť riaditeľov rozpočtových a príspevkových 
organizácií na najbližšom prerokovávaní rozpočtu z dôvodu prípadných zmien a otázok. 
A. Akram: 
- pripomenul, že ročne mesto vyberie viac ako 40 tis. € na dani za psa; 
- poukázal na (aj po znížení) vysokú sadzbu dane za psa, ktorá má odrádzať od chovu psov 
v obytných domoch. Niektorí majitelia psov zapisujú v iných obciach, aby ušetrili – požiadal 
o súčinnosť mestskej polície a zástupcov kynologických klubov. Upozornil na existujúce diskusné 
fórum na sociálnej sieti, je registrovaných viac ako 3 tis., nie sú ľahostajní voči vysokej sadzbe 
dane a poukazujú na neadekvátne nízke výdavky. 
- navrhol, sme ročne použili tretinu vyzberanej sumy dane za psa priamo na kúpu a údržbu nových 
košov na psie exkrementy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že v predošlých rokoch neboli zvyšované sadzby mestských daní, mesto zabezpečuje 
prevádzku odchytovej stanice túlavých zvierat, navrhol zmeny uplatniť pri 1. zmene rozpočtu. 
- opýtal sa, či poslanec Akram trvá na svojom návrhu. 
A. Akram: 
- návrh stiahol z rokovania. 
Ing. Gonda: 
- skonštatoval, že rozpočet je akceptovateľný, podporil ho; 
- v materiáli je návrh investície Emkobelu na tento rok, je to čiastka, ktorá momentálne nefiguruje 
v základnom rozpočte, predpokladal, že bude predmetom niektorých dodatkov, respektíve zmien 
rozpočtu, opýtal sa, prečo nie sú predložené návrhy investícií obchodných spoločností a oddelení 
MsÚ; 
- v minulosti boli prerokované aktivity – zaradené nad a pod čiarou; 
- poukázal na príspevok vo výdavkovej časti bežného rozpočtu určeného na výkony vo verejnom 
záujme pre SAD, vo výške 600 tis. €; 
- v súčasnosti zrejme ešte nie je podpísaný návrh dodatku a vyúčtovanie príspevku za rok 2014 
a ani špecifikovanie použitia príspevku na rok 2015; 
- predložil v písomnej podobe návrh na uznesenie (viď nižšie). 
Ing. Topoliová: 
- suma 600 tis. € je rezerva na budúce výdavky. Je pravdou, že dodatok k zmluve nie je 
podpísaný, sú to všetko prevádzkové výdavky. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že približne pred 3 rokmi iniciovala kontroly. Kontrolovali sa výkony vo verejnom záujme, 
upozornila na návrhy na rozširovanie liniek bez podloženej vyťaženosti, konzultovali to 
s odborníkmi, kontroly a príspevky boli zamerané oprávy a PHM. 
 
Ing. Gonda: 
- poukázal na frekvenciu kontroly - kontrola raz za štyri roky je nedostatočná; 
PhDr. Volný, PhD.: 
- čiastka 600 tis. € je len približne naplánovaná. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia podaný poslancom Ing. 
Gondom. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal pozmeňovací návrh daný poslancom Ing. Gondom k bodu 16: 
Mestské zastupiteľstvo ukladá 

1. po obdŕžaní vyúčtovania príspevku mesta na výkony vo verejnom záujme pre eurobus, a. 
s., Košice na základe zmluvy na rok 2014 vykonať kontrolu oprávnenosti čerpania 
prostriedkov hlavným kontrolórom mesta. 

2. pred podpisom zmluvy na rok 2015 prejednať a schváliť podmienky poskytnutia príspevku 
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na výkony vo verejnom záujme v mestskom zastupiteľstve. 
 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:    1 
zdržali sa: 5 
nehlasoval: 0 
Návrh bol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia, ktorý je uvedený v materiáli. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 10 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 10. 

 
 

K bodu 17 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves  č. 1/2014 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Košalka o uvedenie materiálu. 
Ing. Košalko: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedníču návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 11 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 11. 

 
 

K bodu 18 
 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 18, 
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- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál. 
Ing. Kellner: 
 
Bod 18/1 – Predaj podielu budovy Štefánikovo nám. č. 5, 052 01  Spišská Nová Ves: 
Ing. Kellner: 
- k bodu 18/1 informoval, že Mesto Spišská Nová Ves je podielovým spoluvlastníkom budovy 
Štefánikovo nám. č. 5 v Spišskej Novej Vsi. Budova má dve súpisná čísla. Ide o budovu, ktorá je 
stratová, ročné náklady prevyšujú 10 tis. eur. V priestoroch plánuje MVSR zriadiť tzv. klientské 
centrum. 
Ing. Majerník: 
- požiadal o podporu poslancov pri hlasovaní, v budove sídli okresný úrad, po čase tu má byť 
presťahovaný aj katastrálny odbor. V budove tak bude mať občan k dispozícii všetko na vybavenie 
(OP, pasy, prihlásenie zbraní, ...). 
Ing. Gonda: 
- upozornil, že pri prenájme by mesto si odbúralo náklady na prevádzku, ale svoj majetok mu 
ostane, pripomenul, že štát voči mestu nebol taký veľkorysý, zriadenie klientskeho centra plne 
podporuje, navrhol prenájom uvedeného majetku mesta za cenu 1 €. 
Ing. Majerník: 
- ubezpečil, že sa zaoberal aj otázkou prenájmu, ale žiada odsúhlasenie predaja, nakoľko štát 
nemôže investovať do cudzieho majetku. 
Mgr. Javorský: 
- súhlasil s návrhom Ing. Gondu, vyjadril názor, že investovať je možné pri dlhodobom nájme, 
alebo treba navrhnúť zámenu za pozemky. 
Mgr. Grečková: 
- upozornila, že predaj by sa týkal len časti budovy, t. j. sedem stotín. Ing. Majerník neinformoval, 
ako dlho trvalo, kým našli vhodné priestory pre zriadenie klientskeho centra. Ministerstvo vnútra 
nie je súkromný podnikateľ, pre mesto a jeho obyvateľov je to veľmi dobrý krok; 
- podporila predložený návrh. 
Ing. Bubeník: 
- požiadal o podporu za predložený návrh, keďže ide hlavne o služby pre našich občanov. 
Ing. Majerník: 
- vybrané priestory majú najlepšiu polohu v meste, uvažovali o mnohých alternatívach, no táto je 
pre občana z rôznych hľadísk najlepšia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na podobné dobré rozhodnutia z minulosti – cestná komunikácia na Mlynky, cirkevná 
škola - vďaka získaniu majetku do svojho vlastníctva sa mohla uchádzať o prostriedky 
z eurofondov na rekonštrukciu, ktoré aj dostala; 
- vyzdvihol vhodnú polohu pre zriadenie klientskeho centra; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 12 k bodu 18/1 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 12. 
 
 
Bod 18/2 – SANEX, s. r. o., Tepli čská cesta 7, 052 01  Spišská Nová Ves: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 18/2, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. Spoločnosť mesto požiadala 
o prenájom pozemku – necelých 50 m². Upozornil, že v návrhu na uznesenie nie je cena výšky 
nájmu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
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- navrhla cenu 1 €. 
Mgr. Javorský: 
- podporil zámer, navrhol cenu 0,17 €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia podľa pozmeňujúceho 
návrhu Bc. Ing. Brziakovej. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia č. 13 k bodu 18/2 s cenou ročného nájmu 1 €. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 13. 
 

 
 

K bodu 19 
 

Návrh úpravy Štatútu vyhlasovania najúspešnejších š portovcov mesta 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 14 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 14. 

 
 
 
 

K bodu 20 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Mgr. Javorský: 
- požiadal, aby na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva mali poslanci, ktorí sú v klube za menom 
označenie Spoločný klub; 
- požiadal vedenie mesta, aby zabezpečilo ústretovosť zo strany úradníkov, riaditeľov jednotlivých 
organizácií voči novým jedenástim poslancom; 
- požiadal, aby poslanci obdržali v elektronickej podobe kontakty vedúcich oddelení, zjednoduší to 
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prácu. 
Ing. Gonda: 
- požiadal, aby bol spracovaný zoznam pripravovaných a predložených projektov z dôvodu 
informovanosti jedenástich nových poslancov MsZ; 
- opýtal sa na základné podmienky fungovania nového športového klubu Chemes. 
Ing. Záborská: 
- písomne odovzdala interpelácie; 
- vzhľadom na to, že od 1. 1. 2015 vstupuje do platnosti Zákon o podpore regionálneho rozvoja, 
pýtala sa na mestský rozvojový dokument – do akej miery sú platné ukazovatele dokumentu, do 
akej miery je realizovaný akčný plán, ako je previazaný s rozpočtami jednotlivých oddelení, resp. 
s programovým rozpočtom. 
Ing. Gonda: 
- upozornil p. primátora, že mu nebolo odpovedané v predošlých bodoch na otázku – prečo nie sú 
súčasťou navrhovaného rozpočtu na rok 2015 aj investičné plány oddelení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na otázku Ing. Gondu – písomne odpovieme formou interpelácie. Informoval 
o realizovaných rokovaniach o fungovaní ŠK Chemes SNV; 
- upozornil, že pre poslancov je partnerkou prednostka MsÚ. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že volejbalový zväz bol veľmi ústretový a prispôsobí sa s termínmi zápasov, hrať budú 
vtedy, keď bude športová hala k dispozícii. 
Ing. Gonda: 
- avizoval problém s umiestnením tréningov. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- informoval o tréningových časoch Chemesu, ktoré sú určené v dobe, ktorá nebola plne využitá. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za preukázanú aktivitu poslancov na zasadnutí; 
- pozval prítomných na Vianočný trh, a Silvester.  
 

 
K bodu  21 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 1. 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.  1  –   14. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Antalová   ........................... ...........................  
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Ing. Marián Bubeník    ............................ ..........................  
 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková  ....................................................... 


