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Zápisnica 

 
 

napísaná 19. októbra 2017 na 16. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 16. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, poslanca KSK, riaditeľov mestských 
organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Informoval, že 
poslanci koaličného poslaneckého klubu finančne prispeli dcére zosnulej opatrovateľky. 
V prípade, ak by sa chcel k nim niekto pripojiť, financie môže odovzdať Mgr. Ivane 
Tomajkovej, ktorá ich následne odovzdá PaedDr. Ingeborg Skalskej, riaditeľke Gymnázia, 
Javorová ulica, Spišská Nová Ves, ktoré dcéra nebohej navštevuje. Ospravedlnil neúčasť 
pána poslanca MsZ, Valtera Rettera. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo 
prítomných 17 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  37           
     z toho poslanci MsZ  18                
               ostatní prítomní      19               
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.15 hod.  
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 

 
 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 
overené bez pripomienok. 
 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol 
Mgr. Ing. Igora Geletku, Ing. Vasila Kolesára, do návrhovej komisie Mgr. Andreja Cpina, 
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Mgr. Michala Demečka a Ing. Ondreja Majerníka.  
 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- navrhol na základe požiadavky pani poslankyne Ing. Záborskej a pána poslanca Mgr. 
Javorského bod č. 21- Prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom 
období 2014 – 2020 mesta Spišská Nová Ves presunúť pred bod č. 7 (číslovanie 
ostatných bodov sa nemení) 
- opýtal sa, či má ešte niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený a upravený návrh. 
 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2017 a Monitorovacia 

správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2017 
6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017 

    21.  Prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 – 2020  
 mesta Spišská Nová Ves 

7. VZN č. 4/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 
8. VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby – Dodatok č. 1 

9.  VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 
10.  VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 
11.  Úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 

a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 
12.  Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie 1,    

 Spišská Nová Ves 
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13.  Nájom časti nebytových priestorov administratívnej budovy Futbalového štadióna, Ul.      
 Ing. O. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 

14.  Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku v správe STEZ – mantinelové  
 ohradenie Zimný štadión, Spišská Nová Ves 

15.  Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
16.  Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11,  

 Spišská Nová Ves 
17.  Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16,    

 Spišská Nová Ves  
18.  Návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta Spišská Nová Ves 
19.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 
20.  Správa o výsledku kontrol 

      22. Informácia o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní územnej samosprávy s majetkovými  
 účasťami v obchodných spoločnostiach  

      23. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
24.  Záver 

 
K bodu 5 

 
Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2017 a Monitorovacia správa 
o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2017  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Mgr. Javorský: 
- informoval, že finančná komisia prerokovala Správu o hospodárení mesta Spišská Nová 
Ves za 1. polrok 2017 a Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu za 1. 
polrok 2017 a odporúča poslancom mestského zastupiteľstva zobrať na vedomie tieto 
dokumenty. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 358. 
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K bodu 6 
 
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na niekoľkoročný problém chýbajúcich investícií pre Emkobel, ktoré opäť nie sú 
navrhnuté ani v návrhu 3. zmeny rozpočtu,  
- opätovne požiadal Ing. Bednárovú o poskytnutie vypracovaného auditu spoločnosti 
Emkobel, 
- informoval, že finančná komisia  prijala uznesenie, v ktorom odporúča poslancom 
mestského zastupiteľstva schváliť návrh 3. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017, vrátane 
zmeny čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky údržby a opráv. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že audit spoločnosti Emkobel je uverejnený na stránke mesta. 
Mgr. Javorský: 
- stačila by aspoň informácia o tom, že je vypracovaný audit verejnosti k dispozícii.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 359. 
 
 

K bodu 21 
 
Prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 –  
2020 mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a požiadal Ing. Pohlyho, vedúceho oddelenia vnútornej správy, 
o uvedenie materiálu.  
Ing. Pohly: 
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- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- uviedla, že na konferencii cestovného ruchu v Košiciach bude propagovať aj aktivity 
mesta Spišská Nová Ves spojené s témou dostupnosti, to je dôvodom dnešného skorého 
odchodu z rokovania mestského zastupiteľstva, 
- informovala, že sa zúčastnila Slovensko–poľského hospodárskeho fóra, kde boli 
predstavované aktivity prevažne cestovného ruchu nášho mesta, 
- uviedla, že predložený materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie rozvoja mesta,  
- upozornila, že finančný stĺpec tohto materiálu obsahuje informácie len o výške daného 
príspevku, ktorý mesto získalo, nie je to celkom komplexná informácia o reálnych 
nákladoch projektov, 
- poukázala na to, že za roky 2014 až 2016 bolo realizovaných málo projektov, 
schválených v celkovej čiastke 313-tis. eur, 
- pochválila školy za využívanie finančných príležitostí,  
- opýtala sa, z akého dôvodu bolo množstvo projektov neschválených za dané obdobie 
v celkovej výške zhruba za 3 milióny eur, 
- porovnávala predchádzajúce programové obdobie, v ktorom mesto získalo zhruba za päť 
rokov 20 miliónov eur, v terajšom 7 miliónov eur, odporučila analýzu príčin tohto stavu 
s následným prijatím opatrení, 
- navrhla doplniť uznesenie: bod 2 – ukladá predložiť monitorovaciu správu mestskému 
zastupiteľstvu plnenia Rozvojového plánu mesta na roky 2015 – 2020, vrátane 
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2021 a návrh Akčného plánu na 
roky 2018 – 2020 v súlade s implementačným mechanizmom rozvojového plánu. 
Zodpovedná: prednostka mestského úradu, termín do 31. 12. 2017. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na výšku investícií uvedenú vo webovej verzii IČKA, ktorá sa týka 
cyklochodníka – nábrežie Hornádu, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že investícia mesta nemôže byť trojnásobne vyššia ako celý projekt, je to zrejme 
tlačová chyba. 
Ing. Bubeník: 
- informoval, že na zasadnutí komisie komunálneho rozvoja rokovali o projektoch, ktoré sú 
pripravované pre programovacie obdobie rokov 2014 – 2020, 
- podporil návrh Ing. Záborskej o doplnenie uznesenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na to, že v období pred rokom 2006 boli roky, keď naše mesto nezískalo ani 
jednu korunu do mestského rozpočtu, 
- nehodnotil negatívne terajšie programové obdobie, boli sme veľmi úspešní, 
- pripomenul a kvitoval priame kontakty pani zástupkyne Mgr. Grečkovej, 
- požiadal členov komisie komunálneho rozvoja, aby boli mestu nápomocní,  
- súhlasil s návrhom Ing. Záborskej o doplnenie uznesenia. 
Ing. Gonda: 
- pochválil vystúpenie Ing. Záborskej, podľa neho povedala všetko dôležité a výstižne, 
- opýtal sa, z akého dôvodu bolo množstvo projektov neschválených, 
- poukázal na vyjadrenie vedúceho oddelenia, ktorý priznal, že projektovú dokumentáciu 
nestihli prepracovať v určenom čase, 
- odporučil zamestnancom, ktorí spracovávajú projekty, aby hľadali spôsoby, ako byť 
v budúcnosti úspešnejší. 
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Bc. Ing. Brziaková: 
- ocenila, že pani viceprimátorka Mgr. Grečková pomáhala, aby projekty boli schvaľované. 
Projekty sa nedelia podľa nej na dobré alebo zlé, ale na podporené alebo na 
nepodporené, 
- poukázala na predošlé programovacie obdobie, v ktorom pri kontrole čerpania výdavkov 
boli chyby. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, 
- reagoval na predrečníkov, súhlasil s vystúpením Ing. Záborskej, 
- poopravil p. primátora, že pred obdobím, ako sa stal primátorom mesto získalo jednu 
z najväčších investícií z európskeho fondu, a to 150 miliónov slovenských korún určených 
na priemyselný park, 
- prekvapilo ho vystúpenie Bc. Ing. Brziakovej týkajúce sa hodnotenia projektov, 
- kvitoval pomoc pani viceprimátorky Mgr. Grečkovej pri schvaľovaní projektov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul prínos pani viceprimátorky Mgr. Grečkovej, ktorý mala v minulosti pre mesto. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo, 
- nesúhlasil s vystúpením Bc. Ing. Brziakovej, týkajúceho sa hodnotenia projektov, 
- odporučil pochváliť komplexne celý tím, ktorý sa v minulosti podieľal na príprave 
projektov, nesúhlasil s menovaním iba niektorých jednotlivcov, 
- navrhol nezaoberať sa príspevkom Bc. Ing. Brziakovej a požiadal ukončiť diskusiu 
v zmierlivom progresívnom a konštruktívnom tóne. 
Mgr. Grečková: 
- poukázala na neľahký proces prípravy projektov v minulosti, 
- poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektov v minulosti, ale aj tým, ktorí 
sa stále zaoberajú touto náročnou tematikou. 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že materiál bude doplnený podľa požiadavky, 
- doplnila kolegu, ktorý objektívne priznal, že dva projekty nestihli byť urobené včas. 
Spoločnosť Eurobus stále nemá určené svoje požiadavky, ide o projekt autobusovej 
stanice. V druhom prípade ide o školský projekt, kde prišla ponuka zapojiť sa do výzvy 19. 
augusta a 20. septembra bolo treba podať projekt, ktorý bolo veľmi náročné technicky 
spracovať. To sú objektívne dôvody. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal doplnený návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal doplnený návrh uznesenia k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 374. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zaželal Ing. Záborskej skoré uzdravenie. Pochválil činnosť oblastnej organizácie CR, 
vďaka ktorej boli dosiahnuté pekné výsledky v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 
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K bodu 7 

 
VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Mgr. Javorský: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča poslancom mestského 
zastupiteľstva schváliť všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky príspevkov 
v školách a školských zariadeniach. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 360. 
 
 

K bodu 8 
 
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby – Dodatok č. 1 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu oddelenia sociálnych vecí, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Jančurová: 
- 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 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  14     
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 361. 
 
 

K bodu 9 
 
VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- 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 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 362. 
 
 

K bodu 10 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania ovzdušia 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. arch. Štubňu, vedúceho oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku, o uvedenie materiálu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- podal stručnú 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 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 363. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 9.30 hod. – 9.40 hod. 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na pripomienku pána poslanca Mgr. Javorského k uvedenej výške 
spolufinancovania mesta pri projekte týkajúceho sa Nábrežia Hornádu. Uviedol, že suma 
je uvedená správne v printovej verzii mesačníka IČKO. 

 
 

K bodu 11 
 
Úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11, podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 364. 
 
 

K bodu 12 
 
Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo nám. 1, 
Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
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- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 365. 
 
 

K bodu 13 
 
Nájom časti nebytových priestorov administratívnej budovy Futbalového štadióna, Ul. 
Ing. O. Kožucha 10, Spišská Nová Ves 
Predložil: Ján Magdoško, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 366. 

 
 

K bodu 14 
 
Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku v správe STEZ – mantinelové 
ohradenie Zimný štadión 
Predložil: Ján Magdoško, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 367. 
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K bodu 15 
 
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 368. 

 
 

K bodu 16 
 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha  
11, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 369. 

 
 

K bodu 17 
 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16,  
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 17 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 370. 

 
 

K bodu 18 
 
Návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu.  
JUDr. Baldovská: 
- 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 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 371. 

 
 

K bodu 19 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2018 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 



13

- otvoril diskusiu, opýtal sa poslancov, či chcú navrhnúť rozšírenie nejakej kontroly, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 372. 

 
 

K bodu 20 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Biskup: 
- 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 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 373. 
 

 
K bodu 22 

 
Informácia o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní územnej samosprávy s majetkovými  
Účasťami v obchodných spoločnostiach 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- kvitoval, že zistené nedostatky sú menej závažné a budú odstránené do najbližšieho 
rokovania mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či opatrenia budú vypracované do 31. 12. 2017. 
JUDr. Baldovská: 
- potvrdila, že budú vypracované do konca decembra tohto roka. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal, aby vypracované zistenia boli zverejnené na internetovej stránke nášho mesta, 
nielen na internetovej stránke najvyššieho kontrolného úradu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 22. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 375. 
 
 

K bodu 23 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD., požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, 
o uvedenie materiálu. 
 
Bod 23/1 
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: 
- navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu bez čítania celého znenia uznesenia, nakoľko je 
uvedené v predkladanom materiáli.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s návrhom Ing. Majerníka, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh uznesenia 
k bodu 23/1. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 376. 
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Bod 23/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- upozornil, že danej lokality sa týka aj bod 23/8. Nakoľko odsúhlasením odpredaja 
žiadaných pozemkov by došlo k uzavretiu (resp. znemožneniu) prístupu na susediaci 
pozemok zdrží sa hlasovania. 
Ing. Gonda: 
- vyjadril ľútosť nad tým, že sa mesto odkláňa od myšlienky vybudovania obslužnej 
komunikácie Zimnej ulice, touto formou sa dobrovoľne zbavujeme pozemkov. Z tohto 
dôvodu tento návrh predaja nepodporí. 
Ing. Kellner: 
- reagoval na vystúpenie Mgr. Javorského, odporučil nahliadnuť na stranu č. 5, v materiáli 
podľa fotodokumentácie je zreteľne viditeľný výškový rozdiel terénu, podľa neho 
nevhodného na vybudovanie obslužnej komunikácie. 
Mgr. Javorský: 
- upozornil, že je potrebné dbať na to, aby sme neobmedzili práva iných. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že ak zrušíme myšlienku obslužnej komunikácie zo zadnej strany, potom je 
potrebné stanoviť rovnaké pravidlá pre všetkých. 
Ing. Majerník: 
- odporučil, aby bol materiál stiahnutý z rokovania a predložený na rokovanie až po 
obhliadke na mieste. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu návrhovej komisie, t. j. za stiahnutie z rokovania materiál 
k bodu 23/2 z rokovania. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Bod bol stiahnutý z rokovania. 
 
Bod 23/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 23/3. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 377. 
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Bod 23/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- pripomenul kritickú situáciu pri povodniach v Novoveskej Hute, Ferčekovciach alebo 
iných mestských častiach, 
- upozornil na potrebu prístupu techniky k vyregulovaniu vodných tokov, 
- upozornil, že návrh nepodporí. 
Ing. Majerník: 
- upozornil na nevyriešenú požiadavku Mestského výboru č. 1 – Novoveská Huta ohľadom 
úpravy pozemkov a prístupu k potoku v Novoveskej Hute, 
- upozornil, že návrh nepodporí, pretože nemá víziu do budúcna. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že povinnosť regulácie vodných tokov nepatrí do kompetencií mesta, ale 
správcom vodných tokov,  
- požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh uznesenia k bodu 23/4. 
Hlasovanie: 
za:  1     
proti:  1 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 378. 
 
Bod 23/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či sa jedná o rekonštrukciu starého domu. 
Ing. Kellner: 
- informoval, že dom bol postavený v medzivojnovom období, potvrdil rekonštrukciu 
nehnuteľnosti.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh uznesenia k bodu 23/5. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 379. 
 
Bod 23/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 23/6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 380. 
 
Bod 23/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 23/7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 381. 
 
Bod 23/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 23/8. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 382. 
 
Bod 23/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 23/9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 383. 
 
Bod 23/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- navrhol nemeniť využitie budovy vzhľadom na pribúdajúcu výstavbu bytov a rodinných 
domov pod Tarčou, 
- požiadal poslancov, aby nehlasovali za odpredaj budovy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že v posledných rokoch pribudlo v meste 5 materských škôl, plánované je aj 
otvorenie detského centra v objekte bývalých kasárni, mesto má v súčasnosti dostačujúcu 
kapacitu MŠ. Využitie tohto objektu nepovažuje za reálne. Už 20 rokov je nevyužívaný. 
- požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu 1. uznesenia k bodu 23/10 - prebytok majetku 
mesta. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  1 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 384. 
 
- požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu 2. uznesenia k bodu 23/10 - predaj 
prebytočného majetku, potrebná je nadpolovičná väčšina. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  1 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 385. 
 
Bod 23/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia č. 386 k bodu 23/11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 386. 
 
Bod 23/12 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 23/12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 387. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že cez prestávku ho oslovila p. Varšová s prosbou, že má záujem vystúpiť na 
dnešnom rokovaní k bodu vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam,  
- udelil slovo p. Varšovej. 
p. Varšová: 
- poďakovala za slovo, 
- uviedla, že je spoluvlastníčkou pozemku v Zoologickej záhrade, Spišská Nová Ves 
o rozlohe 3 978 m² spolu s dvoma spoluvlastníčkami. 
p. Kiníková: 
- uviedla, že podali písomný návrh na zámenu ich pozemkov a pozemkov mesta, 
- tlmočila odpoveď Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku, ktorý navrhol 
vypracovať geometrický plán, 
- požiadala poslancov mestského zastupiteľstva, aby rokovali o zámere výmeny pozemkov 
podľa nimi spracovanej grafickej predlohy na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, nakoľko 
vypracovanie geometrického plánu je nákladná záležitosť. Sú ochotní zaplatiť za jeho 
zhotovenie pokiaľ MsZ prejaví záujem o navrhovanú zámenu, 
- upozornila, že spoluvlastníčky požadujú majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 
z dôvodu, že mesto stavia stavby na pozemkoch v ich vlastníctve. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Kellnera, aby zaujal stanovisko,  
- opýtal sa, či si spoluvlastníčky dajú vyhotoviť geometrický plán. 
p. Kiníková: 
- uviedla, že pani Varšová, Holečková a Majerníková si plánujú daný pozemok rozdeliť. 
Ing. Kellner: 
- informoval, že problematikou sa zaoberá približne od mája tohto roka. Na to, aby mohlo 
byť prijaté uznesenie je potrebný geometrický plán, tak ako to určuje rokovací poriadok, je 
potrebné mať kompletnú dokumentáciu.  
Mgr. Javorský: 
- navrhol prijať uznesenie, aby bol na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
prerokovaný zámer zámeny pozemkov podľa predbežného návrhu majiteliek. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal verejný súhlas na to, aby na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bol prerokovaný 
zámer zámeny pozemkov.  
Ing. Gonda: 
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- podporil návrh p. primátora, 
- opýtal sa, ako bude využitý pozemok spoluvlastníčok v budúcnosti. 
Ing. Majerník: 
- odporučil predloženie grafického návrhu zámeny pozemkov na najbližšie rokovanie. 
Ing. Jančík: 
- opýtal sa, či je potrebný geometrický plán k tomu, aby sa mohlo o pozemku rokovať. 
Ing. Kellner: 
- upozornil, že rokovací poriadok vyžaduje vypracovaný geometrický plán. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul verejný prísľub, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva sa predmetnou 
žiadosťou budú zaoberať. 
 
 

K bodu 24 
 

Záver 
 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 16. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
              PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.             Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                       primátor mesta                  prednostka MsÚ 
 
 
 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  358 – 387 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Mgr. Ing. Igor Geletka, v. r.                ...................................................... 
 
 
Ing. Vasil Kolesár, v. r.                        ...................................................... 
  
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková, v. r.                    ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.              .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 24. 10. 2017 


