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Zápisnica 
 
 

napísaná 13. júla 2017 na 15. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 15.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť 
poslancov Ing. Vladimíra Jančíka a Mgr. Ing. Igora Geletku. Konštatoval, že na začiatku 
zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
 Ďalej v úvode primátor mesta pripomenul, že o 10.00 hod. bude slávnostné 
otvorenie výstavy Spiš Expo, na ktorú sú všetci pozvaní. Prečítal oznámenie poslanca 
Adnana Akrama, v ktorom oznámil svoj odchod zo spoločného poslaneckého klubu 
a zároveň oznámil, že do konca tohto volebného obdobia zostane ako nezaradený, 
nezávislý poslanec v opozícii. Taktiež informoval o skutočnosti, že sme sa stali 
právoplatnými vlastníkmi futbalového štadióna a že máme schválenú dotáciu od 
futbalového zväzu vo výške 750 tis. eur, za čo poďakoval hlavne Mgr. Kačengovi. 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  44          
     z toho poslanci MsZ  17                
               ostatní prítomní      27             
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:   10.30 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. 
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K bodu 3 

 
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Bc. 
Ing. Janku Brziakovú a Mgr. Danielu Antalovú, do návrhovej komisie Ing. Vasila Kolesára, 
PaedDr. Dávida Demečka, PhD. a Mgr. Rastislava Javorského. 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ.  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. 
 
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. Plnenie uznesení MsZ 
6. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 
7. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017 
8. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016 
9. Prehľad pridelených dotácií podľa VZN 6/2013 k 6. 7. 2017 
10. Návrh na obstaranie zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník 
11. Úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
12. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, 

Spišská Nová Ves 
13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských 

zariadení 
14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe MsÚ, Štefánikovo nám.  

č. 1, Spišská Nová Ves 
15. Správa o výsledku následnej kontroly 
16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
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17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 
Vsi 

18. Interpelácie, otázky poslancov 
19. Záver 

 
 

 
K bodu 5 

 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu - neboli žiadne pripomienky,  
- navrhol, pokiaľ sa nejedná o sporné veci, aby sa návrhy uznesení nečítali z časového 
dôvodu, s čím poslanci súhlasili, 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 333 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 333. 

 
 

K bodu 6 
 

Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 
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 Bc. Ing. Brziakovú, predsedníčku finančnej komisie, aby predniesla stanovisko 
komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- uviedla, že finančná komisia zobrala na vedomie správu z konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2016. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 334  
k bodu 6. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 334. 
 
 

K bodu 7 
 

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí prerokovala návrh  
2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 a odporučila MsZ jeho schválenie podľa 
predloženého návrhu, vrátane zmeny v čerpaní rezervného fondu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na navýšenie rozpočtu v energetike – verejné osvetlenie o 5 000 eur, kde 1 000 
eur je na osvetlenie kamenného mostu v Novoveskej Hute, s čím plne súhlasí, ale 
poukázal na sumu 4 000 eur na rozšírenie verejného osvetlenia pre bytové domy na 
Blaumonte, nie je to vec, ktorá vznikla teraz. Podotkol, že pri schvaľovaní rozšírenia 
koncesnej zmluvy bolo povedané, že v nej budú zahrnuté všetky rozšírenia verejného 
osvetlenia. 
- ďalej sa opýtal, či suma 340 tis. eur na rekonštrukciu kina Mier je už konečná, 
- poukázal na sumu 90 000 eur na svetelnú križovatku. Na základe vyjadrenia pani 
prednostky uviedol, že je veľká pravdepodobnosť, že Billa tam asi nepôjde a že mesto 
chce vyjsť v ústrety občanom v tom, že zainvestuje do spomínanej svetelnej križovatky. 
Opýtal sa, ako sa to bude teraz riešiť, keď sme na predchádzajúcom MsZ schvaľovali 
zámenu a nájom pozemkov na rozšírenie cesty pre Billu, či to budeme riešiť my, alebo to 
bude riešiť Billa a taktiež sa opýtal, čo je zahrnuté v sume 90 000 eur. 
Ing. Bednárová: 
- čo sa týka navýšenia na energetiku a verejné osvetlenie uviedla, že aj my sme boli 
prekvapení z toho, nakoľko sme nepredpokladali, že človek, ktorému prevádzkujeme jeho 
vlastný majetok, ktorého je vlastníkom, sa zachová k mestu tak, že nedovolí pripojiť ďalšiu 
vetvu, preto mesto muselo riešiť nové odberné miesto, 
- ku kine Mier poznamenala, že nejde o navýšenie, čiastka 340 tis. eur bola už od začiatku 
plánovaná, ale v prvom návrhu rozpočtu ju nedokázali priamo vyčleniť. Suma by mala byť 
konečná, je takto vysúťažená. Taktiež poznamenala, že  sa nám podarilo vďaka Mgr. 
Grečkovej získať z envirofondu dotáciu vo výške 40 000 eur. 
- požiadala Ing. Susu,  aby sa vyjadril k svetelnej križovatke. 
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Ing. Susa: 
- uviedol, že vybudovanie svetelnej križovatky je závislé aj od rekonštrukcie komunikácie 
na Rázusovej ulici. Predpokladá sa, že Billa pôjde do tejto investície, nakoľko v súčasnej 
dobe získala stavebné povolenia. V prípade, ak by Billa stagnovala, budeme musieť tento 
problém na Rázusovej ulici vyriešiť po stavebnej stránke my, ak by sme chceli svetelnú 
križovatku spustiť v takej podobe, v akej je navrhovaná; 
- k sume 90 000 eur uviedol, že je to rozpočet stanovený projektantom a zastrešuje všetky 
stavebné práce vrátane materiálov. Projektová dokumentácia je objednávaná samostatne 
z položky realizačných projektov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že Billa sa tu chystá už asi 15 rokov, zas je to v takej polohe, že sa 
vybavujú všetky formality nanovo, ale nemôžeme odkladať riešenie tejto križovatky, 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 335 k bodu 7.  

Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 335. 
 
 

K bodu 8 
 

Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal riaditeľov obchodných spoločností, aby informovali 
o hospodárení svojich firiem za uplynulý rok. 
Ing. Brziak: 
- predniesol správu o hospodárení spoločnosti Emkobel, a. s., za rok 2016.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- kritizoval neinvestovanie do tejto spoločnosti – z posledných 6 rokov 5 rokov mesto 
neinvestovalo, investície vo výške 50 000 € pri zaplatení nájomného vo výške napr. cca 
457 000 € minulý rok považuje za nedostatočné, pričom odpisy sú vo výške 350 000 €, tie  
by mali byť použité na zhodnotenie majetku mesta, je to pre neho prekvapivé, pretože sa 
takto znižujú odpisy a spoločnosť sa postupne dostane do situácie, kedy bude treba urobiť 
jednu veľkú investíciu. To bude mať vplyv na zvýšenie ceny tepla. Postupné investovanie 
je podľa neho výhodnejšie, opýtal sa na použitie zisku. 
Ing. Brziak 
-  uviedol, že zisk ostáva na účte Emkobelu okrem prídelu do sociálneho fondu, mesto si 
nedáva z toho vyplácať dividendy. 
Ing. Bednárová  
- podľa nej z popisu investičných akcií od 2006 do 2016 spoločnosť postupne investovala 
3 mil. eur, v najbližšom období dôjde k spracovaniu investičného plánu na základe 
vypracovaného auditu. 
Mgr. Grečková 
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- zdôraznila, že máme najnižšie ceny tepla aj vďaka úsporným opatreniam  i vďaka 
lacnejšiemu nákupu plynu, výkon klesá, lebo nie sme centrálnym zdrojom tepla a nie sme 
chránení zákonom pred odpájaním občanov a firiem. Nemáme primeraný podiel 
alternatívnej energie, tá šanca bola v minulosti premárnená. Nemôžeme tiež čerpať 
prostriedky z eurofondov. 
Ing. Javorský 
- opravil prednostku, nakoľko uvedené sumy nie sú investície ale opravy. Rozdielne sa 
účtujú pri cene za tvorbu tepla, naďalej tvrdí, že investície zo strany mesta sú 
nedostatočné, iba jeden rok sme urobili reálnu vratku vo výške odpisov. Súhlasil 
s vyjadrením Mgr. Grečkovej, myslí si, že čerpanie eurofondov už ani nestihneme. 
Opätovne požiadal o možnosť preštudovať vyhotovený audit. 
Mgr. Grečková 
- podľa nej opravy je možné chápať ako investíciu. 
Ing. Brziak 
- opravy realizujú z vlastných prostriedkov, na investície musí vyčleniť prostriedky mesto. 
Ing. Bednárová 
- myslí si, že mesto bude ešte môcť čerpať prostriedky z eurofondov, pripravujú sa nové 
výzvy, na ktoré sa už pripravujú, zapojiť sa plánuje minimálne so športovými komplexmi.  
PhDr. Volný, PhD. 
- cenu tepla udržujeme aj vďaka každoročnej súťaži na dodávku plynu, my máme cenu 
tepla nižšiu ako polovicu cien v niektorých susediacich mestách. 
Ing. Javorský 
- podotkol, že nikdy nebol proti využitiu alternatívnych zdrojov, bol proti vybudovaniu jednej 
centrálnej kotolne na biomasu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Brziakovi  za predloženú správu a udelil slovo  Mgr. Ing. Petkovi, 
riaditeľovi Lesov mesta, s. r. o. 
Mgr. Ing. Petko: 
- predniesol správu o hospodárení Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., za rok 2016.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal, ak je to možné, aby dostali zoznam darov, ktoré boli vyplatené za posledných 5 
rokov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Mgr. Ing. Petkovi za predloženú správu a udelil slovo  M. Blahutovi,  
konateľovi spoločnosti BIC, s. r. o. 
M. Blahut: 
- predniesol správu o hospodárení spoločnosti BIC, s. r. o., za rok 2016. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol, aby sa spoločnosť BIC, s. r. o., premenovala na názov, ktorý by lepšie vystihoval 
to, čo reálne robí. 
M. Blahut: 
- poznamenal, že nie je možná zmena názvu, keďže držiteľom licencie je BIC, s. r. o., 
Spišská Nová Ves, muselo by sa prejsť nejakými obchodnými transakciami pri zmene 
držiteľa licencie, ktorá je zo zákona neprenosná. 
Mgr. Javorský: 
- myslí si, že zmena názvu nemôže byť problémom. 
M. Blahut. 



7

- uviedol, že to odkonzultuje a poskytne informáciu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie  za návrh uznesenia  č. 336 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 336. 
 
 

K bodu 9 
 

Prehľad pridelených dotácií podľa VZN 6/2013 k 6. 7. 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 337 
k bodu 9.  
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 337. 
 
 

K bodu 10 
 

Návrh na obstaranie zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Čecha, riaditeľa Brantner Nova, s. r. o., o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Čech. 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská 
- uviedla, že správa neobsahuje dostatok informácií, poukázala na uvedenú zvyšujúcu sa 
produkciu odpadov, nevie porovnať údaj plánovaného rozšírenia územia s už existujúcim, 
v správe jej chýbajú riziká a dopad na životné prostredie spojené s plánovaným rozšírením 
skládky, materiál mal byť podľa nej prerokovaný v komisii regionálneho rozvoja, taktiež 
k tomu neprebehla žiadna odborná diskusia.  
Ing. Čech 
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- zámer na vybudovanie spaľovne nie je reálny, plánovaný rozsah rozšírenia skládky je 
približne rovnaký ako územie súčasnej skládky, na plánovanom území nie je aktívna 
poľnohospodárska činnosť, je potrebné brať do úvahy aj poplatok štátu mestu za ukladaný 
odpad vo výške 250 000 eur ročne. 
Mgr. Grečková 
- u nás je environmentálne cítenie ľudí také, že nepredpokladá schválenie spaľovne 
v blízkosti niektorého mesta, hľadisko udržať priaznivú cenu za likvidáciu odpadov pre 
občanov je dôležité, taktiež s uvažovaným územím sa nepredpokladá na iný účel. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 338 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 338. 
 
 

K bodu 11 
 

Úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 339 
k bodu 11. 

Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 339. 
 
 

K bodom 12, 13, 14 
 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská 
Nová Ves 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských 
zariadení 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe MsÚ, Štef. námestie č. 1, 
Spišská Nová Ves 
 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol body 12, 13, 14 a navrhol spoločné hlasovanie k týmto bodom, s čím poslanci 
súhlasili, 
- informoval o tom, že sa dohodli, aby v budúcnosti boli vyraďovania majetku predkladané 
na rokovanie MsZ jedenkrát ročne, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrhy uznesení č. 340, 
341 a 342 k bodom 12, 13, a 14. 

Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 340. 341 a 342. 
 
 

K bodu 15 
 
Správa o výsledku následnej kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 343 
k bodu 15.  
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 343. 
 
 

K bodu 16 
 
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 16/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- poznamenal, že cena sa mu zdá veľmi nízka za cca 1 000 m2,  
- navrhol, aby 1 m2 bol predaný za cenu 2 eura. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ing. Majerníka – predaj za cenu 2 000,- eur. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 344 k bodu 16/1. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 344. 
 
Bod 16/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 345 k bodu 16/2. 
- otvoril diskusiu, 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 345. 
 
 
Bod 16/3 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 346 k bodu 16/3. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 



11

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 346. 
 
 
Bod 16/4 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 347 k bodu 16/4. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 347. 
 
 
Bod 16/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, či mesto už má oficiálny podnet na územné konanie. 
Ing. arch. Štubňa: 
- uviedol, že zatiaľ nie. 
Ing. Záborská: 
- poukázala na to, že v uznesení v 1. bode  sa súhlasí s tým, aby dané pozemky boli 
využité pre stavebné účely, rozhodujeme o tom, kde bude stať trafostanica a kde zberné 
nádoby na odpad, ale oficiálne vo veci nekonáme. 
Ing. Kellner: 
-  uviedol, že v tejto súvislosti si žiadateľ potrebuje ujasniť vzťah k pozemku. Ak by mesto 
povedalo nie, bude musieť prepracovať projekt. Z toho dôvodu nie je v materiáli návrh na 
schválenie predaja, ale len budúcej zmluvy, nakoľko v stavebnom konaní môže dôjsť 
k tomu, ak by sa rozhodlo v prospech Kovozberu, s. r. o., že mesto predá časť pozemku, 
ktorý nebude využitý. Ak by sme v materiáli neuviedli súhlas s využitím žiadaných 
pozemkov na stavebné účely, uznesenie by nemalo zmysel, respektíve by sa muselo 
prerokovať aspoň na dvakrát. 
Mgr. Antalová: 
- opýtala sa, či zberné nádoby budú slúžiť pre deväť bytových domov alebo pre celú ulicu 
a čo sa týka trafostanice, či je s elektrárňami všetko dohodnuté, keďže sa tam nachádza 
už jedna funkčná stanica. 
Ing. Kellner: 
-  uviedol, že tieto náležitosti sú v kompetencii investora, pokiaľ nebude mať možnosť 
trafostanicu podľa jeho zámerov postaviť inde, bude musieť ostať tam. Všetko sa odvíja od 
toho, či dostane pozemok od mesta. Ak mesto povie nie, ostane to v pôvodnom stave. Čo 
sa týka zberných nádob, zrejme sa uvažuje o rozsahu pre deväť rodinných domov.  
Mgr. Antalová: 
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- opýtala sa, či bol niekto z poslancov tam pozrieť, ona osobne bola. Nevidí  dôvod, pokiaľ 
chcú zberné nádoby, nech si ich dajú do dvora alebo Kovozber, s. r. o., nech si vyčlení na 
to svoj pozemok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že sa tam boli pozrieť. Je na poslancoch, ako budú hlasovať. 
Ing. Bubeník: 
- poznamenal,  že sa tým zaoberali na klube a nie sú za to, aby sa trafostanica aj zberné 
nádoby dávali mimo areál, ktorý má firma k dispozícií. Taktiež by tým vznikol problém aj 
pre občanov, ktorí tam majú rôzne prístupové komunikácie a nabúralo by to tam celé 
okolie. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia č. 348 k bodu 16/5. 
Hlasovanie: 
za:  0     
proti:  10 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 348. 
 
 
Bod 16/6  
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 349 k bodu 16/6. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 349. 

 
 

Bod 16/7 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 350 k bodu 16/7. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 350. 
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Bod 16/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa, či sa plánuje predmetná časť pozemku oplotiť, nakoľko v zime je tam problém 
s odpratávaním snehu. Uviedol, že nie je proti odpredaju, ale aby sa myslelo aj na túto 
činnosť. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že k tomu nemáme informáciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 351 k bodu 16/8. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 351. 
 
 
Bod 16/9 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 352 k bodu 16/9. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 352. 
 
 
Bod 16/10 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 353 k bodu 16/10. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
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zdržali sa: 1 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 353. 
 
 
Bod 16/11 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 354 k bodu 16/11. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  1 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 354. 
 
 
Bod 16/12 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 355 k bodu 16/12. 
Hlasovanie: 
za:  0     
proti:  7 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 355. 
 
 
Bod 16/13 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 356 k bodu 16/13. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 356. 
 
 
Bod 16/14 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia  
č. 357 k bodu 16/14. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 357. 
 
 

K bodu 17 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Ústna informácia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
Ing. Majerník: 
- informoval o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta. 
Mgr. Jozef Kačenga:   
- informoval o činnosti komisie školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre 
posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
 
 

K bodu 18 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že v minulosti bolo povedané, že všetky predkladané interpelácie, ako aj 
odpovede na nich budú zasielané e-mailom všetkým poslancom MsZ. Podotkol, že 
interpeláciu Mgr. Ing. Geletku, ani odpoveď na túto interpeláciu, doposiaľ nedostali.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- ospravedlnil sa, ak sa tak stalo, bude zaslaná čo najskôr. Poznamenal, že niektoré 
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interpelácie sú súkromného charakteru, tieto sa zverejňovať nebudú. 
Ing. Záborská: 
- požiadala, aby na najbližšie rokovanie MsZ dostali prehľad o pripravovaných rozvojových 
projektoch na celé obdobie fungovania štrukturálnych fondov v tomto programovom 
období, aj tie, ktoré neboli schválené. 
Mgr. Antalová: 
- odovzdala písomnú interpeláciu ohľadom zahraničných služobných ciest. 
 
 

K bodu 19 
 

Záver 
 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na výstavu Spiš Expo, zajtra na otvorenie 
Spišského trhu a recepciu do Reduty. 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.             Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta            prednostka MsÚ 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  333 – 347, 349 – 350 a 352 – 355. 
Uznesenia č. 348, 351 a 355 neboli schválené. 

 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková, v. r.    ...................................................... 
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.   ...................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. A. Jančíková, M. Husová, v. r. ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Jančíková, v. r.     .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 18. 7. 2017 
 


