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Zápisnica 
 
 

napísaná 21. apríla 2017 na 13. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 13.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, prednostu OÚ Ing. Pavla Bečarika, 
poslanca KSK, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a 
ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pána poslanca MsZ Mgr. Rastislava 
Javorského, ktorý bol odcestovaný v zahraničí. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia 
MsZ bolo prítomných 18 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  38           
     z toho poslanci MsZ  18                
               ostatní prítomní      20               
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.30 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. 
 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol 
Mgr. Danielu Antalovú, Mgr. Michala Demečka, do návrhovej komisie Mgr. Jozefa 
Kačengu, Ing. Michala Beharku a Adnana Akrama. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- opýtal sa, či má ešte niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod č. 12 – Poskytnutie dotácií športovým klubom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s rozšírením programu, ostatné body budú posunuté.  
Bc. Ing. Geletka: 
- upozornil, že na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo odsúhlasené 
a odhlasované uznesenie č. 309/2017 so znením: Mestské zastupiteľstvo žiada hlavného 
kontrolóra mesta Spišská Nová Ves o vykonanie následnej kontroly dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov pri rekonštrukcii a modernizácii verejného 
osvetlenia - I. etapa. Poukázal na to, že do písomnej formy uznesenia sa dostalo znenie 
s iným obsahom, ktoré nie je totožné so zvukovým záznamom, a to: Mestské 
zastupiteľstvo mesta Spišská Nová Ves žiada hlavného kontrolóra mesta preveriť 
dodržiavanie zákonných postupov a povinností mesta pri verejnom obstarávaní zákazky 
„Koncesia na zabezpečenie modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia 
mesta Spišská Nová Ves“. Požiadal o nápravu, pretože obsahom a rozsahom uznesenia 
nie sú totožné. Uviedol, že na rokovaní mestského zastupiteľstva by sa taká chyba nemala 
stať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa na obsahový a rozsahový rozdiel medzi napísaným uznesením a tým istým 
uznesením vo zvukovom zázname. 
Bc. Ing. Geletka: 
- uviedol, že v znení uznesenia, ktoré poslanci odsúhlasili je kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov počas celej výstavby verejného osvetlenia I. etapa. 
V uznesení, ktoré je napísané v zápisnici je iba začiatok - verejné obstarávanie, to 
znamená, že je to iba začiatok celého procesu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že zápisnica je písaná na základe zvukového záznamu, zapisujú ju viacerí 
ľudia, kontrolujú ju dvaja na sebe nezávislí poslanci zastupiteľstva, 
- ubezpečil poslanca Bc. Mgr. Geletku, že k zmene napísaného uznesenia nedošlo 
úmyselne, dá to preveriť, 
- uviedol, že pán hlavný kontrolór bol prítomný na zasadnutí, počul zadanie, čítal 
zápisnicu, má pripravené aj stanovisko, ktoré zrejme prednesie pri ďalšom bode. 
Ing. Gonda: 
- navrhol, aby overovatelia zápisnice zápisnicu obdržali v elektronickej podobe vopred 
z dôvodu kontroly a podpísať ju prídu pripravení. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že overovatelia zápisnice si môžu vziať na kontrolu zápisnicu domov.  
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla k bodom programu zaradiť ďalší bod – Odsúhlasenie koncesnej zmluvy na 
verejné osvetlenie, zároveň požiadala Ing. Biskupa o vyjadrenie k predmetu spomínanej 
kontroly.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Ing. Biskupa, či má pripravenú predmetnú správu. Pri predkladaní tohto bodu 
prednesie stanovisko. 
Ing. Gonda: 
- vyjadril stanovisko, v ktorom poukázal na predložený návrh bez písomne predloženého 
materiálu, v princípe s takýmto postupom nemôže súhlasiť,  
- odsúhlasenie koncesnej zmluvy považuje za dôležitý materiál, a preto je potrebné mať 
ho v písomnej podobe vopred, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- konštatoval, že táto zmluva bola zverejnená už pri verejnom obstarávaní v mesiaci 
február 2017, 
- opýtal sa, či má ešte niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- zrekapituloval program. Pribudli nové body č. 12 (ostatné body sa posunuli) – 
Poskytnutie dotácií športovým klubom, bod č. 13 – Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy 
o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia II. etapa. Uviedol, 
že bude predsunutý jeden bod v rámci programu z vysporiadania vzťahov 
k nehnuteľnostiam týkajúci sa spoločnosti Helske, 
- ozrejmil dôvod zvolania rokovania, a to majetkové vysporiadanie pozemku pod 
futbalovým štadiónom, 
- keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený a doplnený návrh. 
 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  4 
zdržali sa: 2 
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. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 
6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017 
7. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ Spišská Nová Ves 

za rok 2016 
8. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 
9. Správa o výsledku kontrol 
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 
11. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam  
12. Poskytnutie dotácií športovým klubom 
13. Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky 

sústavy verejného osvetlenia - II. etapa 
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14. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 
Vsi 

15. Interpelácie, otázky poslancov 
16. Záver 

 
K bodu 11 

 
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 k spoločnosti Helske. 
Bod 11/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal, aby bola koncesná zmluva doručená poslancom zastupiteľstva v písomnej 
podobe, na zasadnutí bol prítomný zástupca spoločnosti Helske, Ing. Matej Rusňák. 
Mgr. Cpin: 
- prečítal publikované informácie z internetu – článok časopisu Trend a spoločnosti Heske 
o Spišskom Silicon Valley, ktorý má pekelný alebo pekelne dobrý plán. Položil otázky – 
ako vznikol nápad spoločne podnikať s p. Stybrom? Čo ste doposiaľ spolu zrealizovali? 
Helske Ltd. mala pri svojom vzniku základný kapitál tisíc eur a na účte má dlhodobo 
hotovosť tisíc eur. Zodpovedá táto suma výške vkladu akcionárov do podnikania? Vložili 
akcionári aj nejaké iné peniaze do Helske? Je to niekde zaznamenané? Podľa účtovných 
dokumentov sa výška total assets Helske zvýšila z pôvodnej zanedbateľnej sumy na 32 
miliónov. Šlo tam o precenenie nejakých duševných práv alebo čo to bolo? Mohli by ste 
vysvetliť tento nárast a poskytnúť argumenty podporujúce takúto výšku majetku? Doména 
Helske je slovenská, majoritným akcionárom Helske Ltd. je česká firma, ktorú podľa 
českého obchodného registra spoluvlastníte vy tiež Stybr. Prečo potom vystupujete ako 
francúzska respektíve britská firma? Je cieľom zvýšenie kreditu Helske ako zahraničnej 
firmy? Helske na svojej stránke vytvára dojem, že ide o medzinárodnú firmu s pôsobením 
na viacerých trhoch. Nie je však jasné, kto firmu na týchto trhoch zastupuje, cez koho 
predáva svoju produkciu. Kde by som si mohol kúpiť nano omietku Helske? Na youtube sú 
videá klientov Heske. Koľkí z nich sú spolupracovníci alebo akcionári Helske? Odkiaľ má 
Helske omietky, ktoré predáva a cez koho ich predáva? Kto je ich výrobcom? Ako to, že 
Helske má nulové tržby z predaja výrobkov, keď na youtube prezentuje, že predáva 
omietky? Kde sú príjmy z predaja výrobkov zaúčtované? Aké príjmy generuje celá skupina 
Helske? Kde sa dá táto informácia vyhľadať? Helske podľa svojej stránky má centrálu 
a kanceláriu pre strednú Európu v Prahe. Na uvedenej pražskej adrese ale nemá sídlo 
Helske, ale jedna z akcionárok, p. Bernandová. A na britskej adrese sídlia zdá sa stovky 
firiem, vyzerá to byť teda typická schránková firma. Sú to naozaj fungujúce sídla so 
zamestnancami? Koľko majú zamestnancov? Na začiatku ste celú Helske vlastnili vy, 
neskôr pribudol veľký počet drobných vlastníkov. Mohli by ste vysvetliť, ako sa nimi stali? 
Sú to zamestnanci Helske alebo klienti? Aká bola motivácia na strane Helske a na strane 
týchto drobných akcionárov? Na základe čoho sa stala väčšinovým vlastníkom Helske 
česká firma Helske sustain, kde je majoritným vlastníkom p. Stybr? Koľko peňazí Helske 
získala z predaja akcií a odkiaľ tieto peniaze pochádzajú? Aká je štruktúra financovania 
aktivít Helske, banka, jednotliví akcionári, predaj dlhopisov, atď.? V roku 2016 ste mali 
postaviť prvú halu. Do akej miery sa tento plán naplnil?  
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Máte zabezpečený odbyt pre vašu plánovanú produkciu? Mohli by ste menovať vašich 
zákazníkov? Pán Stybr podľa svojho životopisu pracoval posledných 25 rokov v oblasti 
inovácií po celom svete. Nikde sa to však nedá overiť. Mohli by ste to preukázať? V akej 
hodnote ste už emitovali a predali dlhopisy? Cez ktorého obchodníka s cennými papiermi 
ich emitujete? Emitovali ste dlhopisy s výnosom 7,5 %, čo vysoko prevyšuje trhovú 
úroveň. Napríklad dlhopisy Eurovea 2 sa predávajú za 4,5 % - ný úrok. Mohli by ste 
vysvetliť, ako dokáže firma s neexistujúcou minulosťou a nejasným finančným zázemím 
a výrobou poskytnúť klientom lepší výnos ako Eurovea? Akú časť plánovaných investícií 
chcete zrealizovať z dlhopisov? Budete sa uchádzať aj o štátnu pomoc? Prečo si akcionári 
Helske požičali od Helske 500 tisíc eur, keď práve naopak plánujú s Helske investovať na 
Slovensku? Nemali by skôr akcionári do podniku investovať? Čo chcete vyvíjať vo 
výskumno-vzdelávacom centre? Aké produkty? O aké odborné kapacity sa opierate? 
Podľa slovenského obchodného registra vznikli štyri firmy, ktorých názov sa začína Helske 
a pokračuje nemeckým predkladom stromov? O čo ide? Majú to byť tie plánované 
starobince Helske? Ak áno, chcete v Nemecku podnikať cez slovenské akciovky? Prečo 
cez slovenské? Kto sú akcionári týchto firiem? Opýtal sa aj p. primátora, či bol pozrieť 
v ich výrobných priestoroch, či mu investor ukázal výrobný proces? 
A. Akram:  
- poďakoval za slovo, 
- informoval o získaní viacerých pochybností a upozornení dvoch zástupcov 
medzinárodných firiem, tie ho odradili od podpory tohto bodu, 
- navrhol, aby nezávislá a nadnárodná auditorska firma dala vyjadrenie k dôveryhodnosti 
firmy Helske predtým, ako by im mesto predalo alebo prejanalo ďalšie mestské pozemky, 
auditora by vybralo mesto, náklad naň Helske.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že stanovisko, ktoré poskytol časopisu Trend nebolo uverejnené, 
- v stanovisku uviedol, koľko firma doposiaľ zaplatila za pozemky, odkúpila dovtedy 
absolútne nevyužiteľné pozemky, na ktoré bol zvážaný odpad, termíny dodržali, záväzky 
voči mestu nemajú, rokovania prebiehali s firmou Helske vždy korektne, dokonca aj tie 
najvyššie autority vysokej školy deklarovali spoluprácu, 
- požiadal p. Rusňáka o vystúpenie. 
Ing. Rusňák:  
- požiadal Mgr. Cpina, aby kládol otázky. 
Mgr. Cpin: 
- opýtal sa, či vedeniu mesta ukázala firma Helske ako vyrába stavebné materiály. 
Ing. Rusňák: 
- opýtal sa, či pán poslanec Mgr. Cpin má na mysli proces výroby omietok. 
Mgr. Cpin: 
- mal na mysli reálnu výrobu, odbyt. 
Ing. Rusňák: 
- informoval, že firmu založili štyria Slováci v roku 2013. Z obchodných dôvodov bola 
založená firma v Anglicku, vydali dlhopisy v roku 2015 v objeme cez 1 mil. eur, je to 
zaznamenané v účtovníctve. V Spišskej Novej Vsi pôsobia a vyrábajú v prenajatých 
priestoroch „starej mliekárne“, z ďalšieho obchodného dôvodu kúpili pozemky, územný 
plán je hotový, v máji očakávajú stavebné povolenie, do konca roka chcú skolaudovať 
výrobné haly, majú 38 zamestnancov, do konca roka plánujú ich zdvojnásobenie 
a v ďalšom roku tiež. 
Mgr. Cpin:  
- opýtal sa, či tovar bol už niekde distribuovaný. 
Ing. Rusňák: 
- potvrdil vývoz tovaru.  
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Mgr. Cpin:  
- opýtal sa, prečo nemali záujem komunikovať s médiami. 
Ing. Rusňák: 
- uviedol, že s novinárom sa stretli, na otázky odpovedali, novinár vydal článok podľa 
svojho uváženia, dlhopisy vydávajú aj iné spoločnosti na Slovensku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- výrobný závod firmy sa od začiatku buduje v našom meste. 
Ing. Gonda: 
- požiadal zodpovedať, aký dôvod má renomovaný časopis Trend, aby na verejnosti 
prezentoval tak závažné obvinenia.  
Ing. Rusňák: 
- odmietol špekulovať, čo ich k tomu viedlo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ťažko sa niekto za niekoho bude vyjadrovať. 
Ing. Gonda: 
- vyjadril svoje stanovisko, podľa odznených informácií ho nič nepresvedčilo hlasovať za 
návrh. 
- požiadal Ing. Rusňáka o viac informácií, ktoré by ich mali presvedčiť. 
Ing. Rusňák: 
- investujú podľa plánu, dôležité je spustiť skúšobnú prevádzku a následne vyrábať, audit 
im robili v Anglicku. 
Mgr. Kačenga: 
- predložil poslanecký návrh A. Akrama: navrhol, aby nezávislá a nadnárodná auditorska 
firma dala vyjadrenie k dôveryhodnosti firmy Helske predtým, ako by im mesto predalo 
alebo prejanalo ďalšie mestské pozemky. Auditora nech si vyberie mesto a za audit nech 
zaplatí firma Helske.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za poslanecký návrh A. Akrama. 
Hlasovanie: 
za:  6    
proti:  0 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 2 
Návrh nebol schválený.  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 321 k bodu 11/5. 
Hlasovanie: 
za:  10    
proti:  4 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 321. 
 
Bod 11/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že, keďže v predchádzajúcom bode schválili zámer vypísať súťaž a je tu len 
jeden záujemca, bolo by chybou, ak by nepodporili nájom pozemkov, ktorý je nutný pre 
výrobnú halu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 322 k bodu 11/6. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 322. 

 
 

K bodu 5 
 

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 
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: 
- okrem iného uviedla, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy č. 583 z roku 2004 Z. z. sú povinnou súčasťou záverečného účtu údaje 
o plnení rozpočtu, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu mesta, údaje 
o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých 
dotáciách a hodnotenie plnenia programov mesta. Ako nepovinná súčasť v jednej časti 
záverečného účtu sú informatívne uvedené aj náklady a výnosy mesta za rok 2016 
z hlavnej činnosti. Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia  prijala uznesenie, ktorom odporúča poslancom 
mestského zastupiteľstva schváliť záverečný účet a hospodárenie mesta za rok 2016. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval vedúcej finančného oddelenia, všetkým kolegom mestského úradu za 
pozitívnu bilanciu, ktorá je výsledkom spoločnej práce. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 311 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 311. 

 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 1. 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: 
- informovala, že materiál obsahuje návrh zvýšenia príjmov a výdavkov o rovnakú sumu 
643 246 eur. Po schválení predloženej zmeny sa zvýšia príjmy a výdavky z 29 128 863 
eur na 30 074 670 eur. V upravenom rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu a Európskej únie v objeme 302 561 eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča poslancom mestského 
zastupiteľstva schváliť návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017 vrátane plánu fondu 
čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky údržby a opráv. 
Mgr. Cpin: 
- opýtal sa na navýšenie rozpočtu pre Televíziu Reduta. 
Ing. Topoliová: 
- navýšenie finančných prostriedkov pre Televíziu Reduta súvisí so zmenou platnej 
rozpočtovej klasifikácie, týka sa financovania vysielacieho zariadenia a prevádzky s tým 
súvisiace. 
V. Retter: 
- opýtal sa na položku - kúpa futbalového štadióna, kde je uvedená suma 225 tis a v 
návrhu vysporiadania nehnuteľností je 250 tis., 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že suma 250 tis. eur je kapitálový výdavok z rezervného fondu, je to kúpna cena 
za pozemok. Suma 222 tis. eur súvisí s nájmom a úrokom z omeškania, ktorý vyčíslil 
majiteľ, je to bežný výdavok.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga:  
- prečítal návrh uznesenia č. 312 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 312. 

 
 

K bodu 7 
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Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ Spišská Nová Ves 
za rok 2016 
Predložil: Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a 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 č. 313 k bodu 7. 

Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 313. 
 
 

K bodu 8 
 

Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, predseda ústrednej inventarizačnej komisie 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 8 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- konštatoval, že výsledky ročnej inventarizácie majetku mesta boli prerokované ústrednou 
inventarizačnou komisiou 1. 2. 2017, ktorá konštatuje, že za rok 2016 neboli vykázané 
manká, respektíve škody na majetku mesta, účtovný stav je totožný so skutočným stavom 
majetku mesta, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 314 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 314. 
 
 

K bodu 9 
 
Správa o výsledku kontrol 
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Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- poďakoval za slovo, podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
-  uviedol, že bola ukončená následná kontrola s názvom – Následná kontrola uzatvárania 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vybraných príspevkových 
a rozpočtových organizáciách mesta. Cieľom následnej kontroly bolo prekontrolovať 
zákonnosť postupu pri uzatváraní a plnení dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru v Centre voľného času. Výsledkom finančnej kontroly bolo jedno 
kontrolné zistenie v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, hlavný kontrolór 
vypracoval návrh správy, v ktorej boli kontrolovanému subjektu navrhnuté odporúčania, 
opatrenia a nápravu zisteného nedostatku a na odstránenie príčin jeho vzniku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga:  
- prečítal návrh uznesenia č. 315 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 315. 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. Návrh pozostáva z vykonania troch 
následných kontrol, ďalšej kontrolnej činnosti spočívajúcej v príprave a tvorbe 
koncepčných a metodických materiálov a inej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 
Bc. Ing. Geletka: 
- opýtal sa, či uznesenie č. 309/2017 je zahrnuté v nejakej časti materiálu. 
Ing. Biskup: 
- pripomenul, že prečítal plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, správa z kontroly bude 
v ďalšom materiáli. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že to bolo samostatné uznesenie schválené na minulom zasadnutí. 
Ing. Gonda: 
- poukázal na to, že uznesenie č. 309/2017 bolo prijaté bez termínu, 
- opýtal sa, či Ing. Biskup už uskutočnil kontrolu. 
Ing. Biskup: 
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- informoval, že hlavný kontrolór je povinný výsledok kontroly oznámiť na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, z uvedeného dôvodu nie je potrebné stanoviť termín. 
Ing. Gonda: 
- zopakoval otázku, či Ing. Biskup už uskutočnil kontrolu. 
Ing. Biskup: 
- informoval, že materiál je pripravený. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, či Ing. Biskup bude mať stanovisko k spomínanému upravenému uzneseniu. 
Ing. Biskup: 
- odpovedal, že áno. 
Ing. Gonda: 
- pripomenul, že pán primátor sľúbil, že sa preverí zvukový záznam a doplní sa to 
uznesenie č. 309/2017 s takým textom, ako odhlasovali poslanci a ako bolo prijaté, 
- uviedol, že záujem je spoločný, aby sa predmetom kontroly stal nielen proces verejného 
obstarávania, ale aby sa prekontrolovali aj súvisiace všeobecne právne predpisy – 
stavebný zákon, obchodný zákonník a vykonávacie vyhlášky k týmto predpisom, aby sa 
skontroloval celý proces realizácie stavby, 
- navrhol, aby bolo uznesenie č. 309/2017 po úprave o všeobecne právne predpisy 
rozšírené aj na kontrolu 2. etapy a neviazali kontrolu len na verejné obstarávanie, ale aj na 
vyhodnotenie a posúdenie dodržania všeobecných právnych predpisov. 
Ing. Biskup: 
- súhlasil s návrhom Ing. Gondu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyslovil názor, že bude lepšie, ak sa k tomu prijme nové uznesenie, nakoľko tamto je už 
splnené. Požiadal, aby sa všetky uznesenia predkladali návrhovej komisii v písomnej 
forme. Navrhol uznesenie prijať až po schválení koncesnej zmluvy. 
Mgr. Kačenga:  
- navrhol zahrnúť to do bodu 13. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa poslanca Ing. Gondu či súhlasí. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, ako sa na riešenie, ak sa zistí, že písomná časť zápisnice nie je totožná so 
zvukovým záznamom, 
- zdôraznil, že kontrolór mesta sa musí správne konať, nie parciálne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil preverenie, stalo sa to preto, že návrh uznesenia nebol písomne predložený. 
Ing. Biskup: 
- súhlasil, aby sa návrhy uznesení predkladali návrhovej komisii v písomnej forme, predíde 
sa nedorozumeniam. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga:  
- prečítal návrh uznesenia č. 316 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 316. 
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K bodu 11 

 
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 11/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 317. 
 
Bod 11/2 
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. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 318 k bodu 11/2. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 318. 
 
Bod 11/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ktorý sa týka zmeny pôvodného uznesenia 
č. 242/2016, podľa znaleckého posudku ubrali časť pozemku, aby sa mohla realizovať 
pozemná komunikácia. Došlo tak k zníženiu výmery zo 700 m² na 648 m². 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 319. 
 
Bod 11/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, v ktorom navrhli zmenu ceny podľa 
znaleckého posudku vyhotoveného znalcom, teda za cenu 3057,82 eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 320. 
 
Bod 11/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie.  
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 323. 
 
Bod 11/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, v ktorom požadujú doplnenie uznesenia č. 
306/2017 zo 16. 3. 2017. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie.  
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 324. 
 
Bod 11/9 
Ing. Kellner: 
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- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhol dať do uznesenia presnú celkovú kúpnu cenu pozemku toho času, a to 
249 533,86 eur. 
Mgr. Cpin: 
- zaujímal sa o analýzu, genézu toho, prečo došlo k dohode, kto prišiel s ponukou 
dohodnúť sa. 
Ing. Gonda: 
- kvitoval, že spejeme k dohode,  
- podporil vystúpenie kolegu Mgr. Cpina, žiadal, aby bola poslancom poskytnutá 
jednoduchá právna analýza postupu, aby boli publikované možné častí rokovaní, ktorých 
sa zúčastňoval pán primátor, korektné by podľa neho bolo, keby sa povedalo, že kúpna 
cena sa skladá z dvoch častí, teda aj o čiastku týkajúcu sa penále za roky 2004 a 2005. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v súvislosti s kauzou ohľadom odkúpenia pozemkov hracej plochy 
futbalového štadióna v našom meste sa publikovalo veľa, 
- pripomenul, že zhruba pred desiatimi rokmi emisári žiadali od mesta nekompromisne 30 
miliónov slovenských korún. 
- poukázal na to, že, ak by nedošlo k dohode mesta a spoločnosti REAL VT, tak by mestu 
hrozila exekúcia, to má vplyv na čerpanie eurofondov, 
- informoval, že v prípade, že poslanci schvália odkúpenie pozemkov, tak je možné získať 
dotáciu na rekonštrukciu futbalového štadióna, tá, ak sa získa, bude prevyšovať kúpnu 
sumu, 
- uviedol, že podmienkou dohody je stiahnutie všetkých právnych káuz, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- dal do pozornosti zmenu sumy uznesenia č. 325 k bodu 11/9: 249 533,86 eur. 
Hlasovanie bez prečítania celého uznesenia. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 325. 
 
 

K bodu 12 
 

Poskytnutie dotácií športovým klubom 
Ústna informácia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Jančíka o uvedenie návrhu. 
Ing. Jančík: 
- v mene Koaličného poslaneckého klubu predniesol návrh na poskytnutie dotácií 
športovým klubom. Návrh je možné podať aj z dôvodu, že mesto má veľmi dobré 
hospodárenie vďaka vedeniu mesta a zamestnancom mestského úradu. Dotácia má byť 
formou motivácie a odmeny za dosiahnuté výsledky, 
- vyzdvihol prácu trénerov, ktorí uskutočňujú tréningy so športovcami často v amatérskych 
podmienkach, o to vzácnejšie sú dosiahnuté výborné výsledky, ktoré navrhnuté športové 
kluby majú, 
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- v rámci návrhu rozdelil poskytnutie dotácie vo výške 110 000,- eur takto: 
ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 10 000,- eur, 
Floorball club Young Arrows 7 000,- eur, 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves (mládež) 7 000,- eur,  
Hockey club 3 000,- eur, 
Športový klub basketbalu dievčat 3 000,- eur, 
BK 97 Stova (volejbal) 7 000,- eur, 
Karate club Iglow 3 000,- eur, 
Futbalový klub Spišská Nová Ves 35 000,- eur, 
Hokejový klub Spišská Nová Ves 35 000,- eur. 
Mgr. Cpin: 
- vyjadril nespokojnosť s tým, že materiál nebol písomne predložený, 
- opýtal sa, či kluby majú vyčíslené náklady, opýtal sa na čo budú financie použité. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že je to poslanecký návrh, 
- súhlasil s vyjadrením pána poslanca Ing. Jančíka, že ide o motiváciu. Ide o návrh, aby sa 
motivačne postupovalo, aby sa nerozdeľovali finančné prostriedky len podľa určených 
kritérií na začiatku roka, je to motivácia za dosiahnuté výsledky, 
Mgr. Cpin: 
- poukázal na veľký rozdiel navrhnutých finančných prostriedkov medzi jednotlivými 
klubmi. 
Mgr. Grečková: 
- nesúhlasila s názorom pána poslanca Mgr. Cpina, pretože šport je na Slovensku trvalo 
poddimenzovaný, 
- uviedla, že je pochopiteľné, že čím lepšie výsledky športovci dosahujú, tak tým aj 
vzrastajú finančné náklady. K rozličným sumám – podľa nej je logické, že úplne rozličné 
náklady majú napríklad hokejisti v porovnaní s volejbalistami.  
Mgr. Cpin: 
- ozrejmil pani Mgr. Grečkovej, že nie je proti poskytnutiu dotácií, iba ho zaujímal proces, 
mechanizmus prideľovania a určovania finančných prostriedkov klubom. 
Ing. Kolesár: 
- reagoval na vystúpenie pána poslanca Mgr. Cpina, ktorého otázka podľa neho 
nesmerovala k podpore športu, ako tvrdil, 
-  súhlasil s vystúpeniami pani poslankyne Mgr. Grečkovej a pána primátora. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo, reagoval na vystúpenie pána poslanca Ing. Kolesára,  
- podporil predložený materiál,  
- potvrdil, že kontrolná činnosť vo vzťahu ku športovým klubom funguje dobre, verí, že 
príležitostne budú môcť predložiť podobný návrh aj z ich poslaneckého klubu. 
Mgr. Antalová: 
- podporila vyjadrenie Mgr. Cpina, je veľká škoda, že materiál od poslanca Ing. Jančíka 
nedostali poslanci pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Chcela do zoznamu 
navrhovaných klubov navrhnúť klub gymnastiek, ktorý vedie p. Irena Kovalčíková, žiačky 
sa v marci t. r. stali majsterkami Slovenska, myslí si, že by mali dostať približnú dotáciu 
ako futbalisti alebo hokejistky. 
Ing. Mrnková: 
- informovala, že pani Kovalčíková nemá záujem o dotáciu. 
Mgr. Antalová: 
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- reagovala na vystúpenie Ing. Mrnkovej, že gymnastky si zaslúžia aj finančnú podporu 
bez ohľadu na záujem pani Kovalčíkovej. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že gymnastky sme podporili už niekoľkokrát, nepovažuje poskytnúť im rovnakú 
sumu ako futbalovému klubu za správne, porovnanie nepovažuje za korektné. 
Mgr. Antalová: 
- uviedla, že sa potešia aj menšej čiastke dotácie, žiadosť o dotáciu predložia. 
Ing. Jančík: 
- reagoval na vystúpenie pani poslankyne Mgr. Antalovej a pána poslanca Mgr. Cpina, 
- pripomenul právo poslancov dávať poslanecké návrhy bez predkladania materiálov, 
ubezpečil, že dotácia môže byť použitá len v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. 
Mgr. Kačenga: 
- poďakoval, že bod vyvolal širokú diskusiu. Potešil sa, že všetci chcú podporiť šport, 
- uviedol, že výška dotácií sa prideľuje so zreteľom na celospoločenský dosah 
a reprezentáciu mesta. Sú zdôvodniteľné aj pre poslancov, aj pre obyvateľov mesta podľa 
kritérií, ktoré sú nastavené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga:  
- prečítal návrh uznesenia č. 326 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 326. 
 
 

K bodu 13 
 
Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky 
sústavy verejného osvetlenia II. etapa 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Biskupa, aby predniesol správu. 
Ing. Biskup: 
- poďakoval za slovo, 
- uviedol, že kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania zákonných postupov 
a povinností mesta pri verejnom obstarávaní zákazky Koncesia na zabezpečenie 
modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves bola 
vykonaná v zmysle § 18 písmena f odsek 1 Zákona o obecnom zriadení podľa neskorších 
predpisov v súlade so schváleným uznesením MsZ č. 309/2017 zo dňa 16. 3. 2017. 
Zákonnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia 
a potreby jej obyvateľov. Vzťah mesta k verejnému osvetleniu vyplýva zo Zákona 
o obecnom zriadení v zmysle § 4 odsek 3 písmena g Zákona o obecnom zriadení obec 
okrem iného zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia. 
V zmysle § 11 odsek 9 písmena a Zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady 
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hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktoré užíva, schvaľovať 
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
- informoval, že pri výkone kontroly sa zameral na preverenie dodržiavania zákonností 
mesta ako verejného obstarávateľa pri obstarávaní zákazky na modernizáciu verejného 
osvetlenia v rokoch 2014 – 2016, dodržiavanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
vynaložených finančných prostriedkov pri obstarávaní tejto zákazky. Vychádzal pri tom zo 
Zákona o verejnom obstarávaní, Zákona o majetku obcí, Zákona o obecnom zriadení 
z interných organizačno–riadiacich noriem, ako je Smernica pre vykonávanie  verejného 
obstarávania v podmienkach mesta, Zásady hospodárenia s majetkom mesta, Zásady 
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, preveril uznesenie MsZ, zápisy komisie 
pre komunálny rozvoj. Vysvetlil svoje stanovisko, v ktorom citoval chronológiu procesu 
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na základe vykonanej kontroly konštatoval, že 
nedošlo porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, všeobecno-právnych predpisov 
a interných riadiacich noriem, konštatoval, že prijatím uznesenia 15.6. 2015 3/5 väčšinou 
sa mesto rozhodlo zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia, mesto vypracovalo 
napriek tomu, že zákon o verejnom obstarávaní to nevyžadoval, výzvu na predloženie 
cenovej ponuky, vypracovalo prieskum trhu, menovaná bola komisia. Dôvodová správa 
a analýza aktuálneho stavu predložená 15. 6. na zasadnutí MsZ, poukazovala na 
skutočnosť, že predložená finančná analýza, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 
nebráni v časti rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa podkladov. Bolo možné 
predpokladať, že sa môžu vyskytnúť skutočnosti rekonštrukcie 1. etapy, nemusí byť úplná 
a zároveň, že môžu vyvstať požiadavky občanov a mestských výborov. Zámer realizovať 
2. etapu rekonštrukcie podľa jeho názoru vyvstal zo skutkového stavu vykovaného 
posportu, ktorý poukázal na nedostatky pôvodného auditu z roku 2003. Podľa neho je 
potrebné vybrať metódu verejného obstarávania v súlade so zákonom a zabezpečiť 
hospodárne a účinné vynaloženie finančných prostriedkov, zapojiť do tohto procesu 
iniciatívne a odborné orgány mesta.  
Ing. Bednárová: 
- predniesla dôvodovú správu, 
- uviedla, že mestské zastupiteľstvo v meste Spišská Nová Ves na svojom riadnom 
zasadnutí konanom 16. 3. 2017 uznesením č. 283/2017 schválilo rekonštrukciu 
a modernizáciu verejného osvetlenia II. etapa rozšírenie a doplnenie modernizovanej 
infraštruktúry verejného osvetlenia. Súčasným prevádzkovateľom verejného osvetlenia je 
koncesionár, ktorý vykonal modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v rozsahu I. 
etapy a zároveň vykonáva prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vrátane dodávky 
elektrickej energie na základe koncesnej zmluvy z 3. 7. 2015. Hlavným dôvodom 
realizácie II. etapy je potreba zahustenia svetelných miest, podrobnejšie zdôvodnenie bolo 
predmetom rokovania a následného schválenia uznesenia č. 283/2017. Spôsob 
financovania koncesiou ako efektívnej možnosti sa stretol so všeobecnou podporou 
poslancov mestského zastupiteľstva 15. 6. 2015 a 16. 3. 2017. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zhrnul, že postup pri podpise základnej koncesnej zmluvy bol nadštandardný.  
Bc. Ing. Geletka: 
- poďakoval za slovo, 
- vyjadril sa ku kontrole hlavného kontrolóra, 
-  upozornil, že hlavný kontrolór nespomenul vo svojej správe stavebný zákon. V zmysle 
stavebného zákona je množstvo chýb a nedostatkov, ktoré počas celého procesu 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia boli zlé a tie hlavný kontrolór 
nespomenul. Podľa neho bola kontrola vykonaná podľa uznesenia chybne formulovaného 
v zápisnici. Požaduje doplnenie kontroly, v zmysle niektorých právnych predpisov vrátane 
stavebného zákona. Podľa neho sa kontrolór nevyjadril k nesúladu stavebného povolenia 
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a realizovaným prácam v rozpore so stavebným zákonom. Nikde nie je podložené 
odobrenie realizovaných prác. Nie je vecné a finančné porovnanie s prílohou č. 1. 
Pripomienkoval závery kontrolóra, ktoré sú s tým v rozpore. Systém sa má dodržiavať 
podľa právnych predpisov s dôrazom na predchádzanie udelenia sankcií, 
- apeloval na to, aby sa pri tejto zákazke dodržiavali normy v zmysle všeobecne platných 
právnych predpisov vrátane stavebného zákona. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Biskupa o doplnenie kontroly podľa predstáv a na základe zvukového 
záznamu uznesenia č. 309/2017 z predošlého zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla pánovi poslancovi Bc. Ing. Geletkovi, aby poukázal na konkrétny nedostatok, na 
konkrétne pochybenie, navrhla ukončiť diskusiu. 
Bc. Ing. Geletka: 
- reagoval na vystúpenie pani poslankyne, Bc. Ing. Brziakovej, že na niektoré veci 
konkrétne poukázal, ale bezvýsledne. Dajú sa bez problémov overiť. Upozornil aj na 
nevymenovanie stavebného dozoru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že Ing. Biskup preverí nedostatky. 
Ing. Gonda: 
- podporil vystúpenie pána poslanca Bc. Ing. Geletku, 
- upozornil, že táto forma predloženia materiálu vzhľadom na dôležitosť a závažnosť nie je 
celkom vhodná a korektná, 
- uviedol, že proces verejného obstarávania je špecifická problematika, rád by mal 
k dispozícii materiál kontrolóra, 
- keďže sa uviedlo, že šlo o priame rokovacie konanie, zaujímal sa, ako došlo k zmene 
ceny vzhľadom na predkladanú hodnotu zákazky, teda, aký je rozdiel v cene, opýtal sa, 
aký je rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky a tou, ktorú máme uvedenú 
v zmluve. 
Ing. Bednárová: 
- podarilo sa nám vyrokovať iné benefity ako výšku ceny. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, čoho sa týkala redakčná úprava. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že nevie, nezadávalo to mesto. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, či verejného obstarávanie robí pre mesto nejaká externá firma. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že v tomto prípade áno. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, kto je partnerom pre verejné obstarávanie. Nedostal odpoveď. Podľa neho 
právna analýza potvrdila ich stanovisko z posledného zasadnutia, 
- váži si, že kolegovia na rokovaní predošlého zastupiteľstva vyjadrili svoj názor 
prostredníctvom hlasovania a zdržali sa. Apeloval na každého poslanca, ktorý to podporí, 
má za to aj zodpovednosť. 
A. Akram: 
- informoval, že tentokrát podporí návrh z dôvodu, že občania na sídlisku Západ sa 
dožadujú rekonštrukcie verejného osvetlenia.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uzatvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 



19

- informoval, že v doplňujúcom bode 13, ktorý bol nazvaný Návrh na schválenie Koncesnej 
zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky verejného osvetlenia II. etapa došlo 
k rozdeleniu bodov, takže aj uznesenia boli navrhnuté dve. Prvé uznesenie pod číslom 
327/2017 k bodu 13 je: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra ku Koncesnej zmluve I. etapy verejného 
osvetlenia v meste Spišská Nová Ves. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  1 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 327. 
 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 328 k bodu 13, Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy 
o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia II. etapa, 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. schvaľuje Koncesnú zmluvu o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy 
verejného osvetlenia mesta medzi mestom Spišská Nová Ves a víťazným uchádzačom 
spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s. Bratislava, IČO: 35925094, ktorej obsahom je 
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II. etapa – rozšírenie a doplnenie 
modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia.  
Termín: 30. 4. 2017 
Zodpovedná: prednostka mestského úradu. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  3 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 328. 
 
 

K bodu 14 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Ústna informácia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 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. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
 
 

K bodu 15 
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Interpelácie, otázky poslancov 

 
 
Bc. Ing. Geletka: 
- opätovne odovzdal písomnú interpeláciu ohľadom dokumentov k verejnému osvetleniu, 
- informoval, že dostal odpoveď na svoju predošlú interpeláciu, v ktorej primátor uvádza, 
že nevie poskytnúť podklady, spochybnil v odpovedi uvedený paragraf Zákona 50/1976. 
Uviedol, že citovaný paragraf sa nedá použiť na našu stavbu, pretože sa používa pri 
elektrických vedeniach, ak sa nemení jeho trasa. Tá sa menila i dopĺňala. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za zasielané odpovede na interpeláciu, poukázal, že odpoveď nerešpektuje 
odbornosť poslanca Geletku. 
 
 

K bodu 16 
 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 13. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť. 
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             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.            Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                     primátor mesta                prednostka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  311 –  328 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.           ...................................................... 
 
 
Mgr. Michal Demečko, v. r.                  ...................................................... 
  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková, v. r.                 ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.               .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 26. 4. 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


