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Zápisnica 
 

napísaná 9. mája 2017 na 14. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 14.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a ostatných 
prítomných. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 32           

z toho poslanci MsZ 19   
                ostatní prítomní     13               
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       8.20 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 Beharku, do návrhovej komisie Ing. Mariána 
Bubeníka, Ing. Zuzanu Záborskú a Adnana Akrama. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4 

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia MsZ, 
- uviedol, že materiály neboli zverejnené v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo z technických 
dôvodov, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod č. 6 – Schválenie zástupcu mesta Spišská 
Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a. s., 
- keďže sa nikto neprihlásil s návrhom na rozšírenie programu, dal hlasovať za predložený 
a ním doplnený návrh. 
 
Hlasovanie: 
za:  18    
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. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam – doriešenie problematiky Futbalového 

štadióna v meste Spišská Nová Ves  
Schválenie spolufinancovania rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam – prevod pozemku SR na mesto Sp. N. Ves 

6. Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 

7.  Záver 

 
 

K bodu 5 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
Bod 5 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam – doriešenie problematiky futbalového 
štadióna 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol materiál, 
- informoval o zmene vlastníka pozemkov, novým vlastníkom pozemkov má byť Sokol 
Prešov,  spol. s r. o., v uznesení sa okrem toho nemení nič,  
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 329   
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 329. 
 
Schválenie spolufinancovania rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej 
Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol materiál, 
- informoval, že Slovenský futbalový zväz dal prísľub poskytnutia dotácie vo výške 750 000 
eur na rekonštrukciu futbalového štadióna v našom meste, 
- rekonštrukciu si vyžaduje postup klubu do 2. najvyššej súťaže, podmienky na vybavenie 
a zázemie pre hráčov sú prísnejšie,  ak mesto Spišská Nová Ves chce získať dotáciu od 
futbalového zväzu musí splniť dve podmienky – vysporiadanie všetkých majetkových 
pomerov a deklarovať spolufinancovanie rekonštrukcie štadióna,  
- v prípade dobrého vývoja by sa rekonštrukcia mohla začať na jeseň tohto roka, zápasy 
by sa mali na začiatku hrať na ihriskách súperov a domáce zápasy by mohli prebiehať na 
jar budúceho roka, o dotácii by sa malo rozhodnúť v priebehu najbližších mesiacov, 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 331  
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 331. 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam – prevod pozemku SR na mesto Sp. N. Ves 

 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu,  
- predložil na schválenie prevod vlastníctva pozemku v celkovej výmere 585 m² zo 
Slovenskej republiky na mesto Spišská Nová Ves, ide o pozemok štátu, ktorý spĺňa 
podmienky štátu, aby mohol byť bezplatne prevedený v prospech mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 330.  
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 330  

 
 

K bodu 6 
 

Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že došlo k zmenám v orgánoch PVS, a. s., rozhodnutím dozornej rady bolo 
stanovené, že predsedom dozornej rady bude zástupca mesta Poprad a predsedom 
predstavenstva zástupca mesta Spišská Nová Ves. Nakoľko bolo rozhodnuté o posilnení  
práv miest a obcí ako vlastníkov spoločnosti, nášho mesta sa týka zmena na poste 
predsedu predstavenstva. V zmysle zákona je nutné, aby táto nominácia bola potvrdená aj 
mestským zastupiteľstvom, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 332. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 332. 

 
 

K bodu 7 
 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 14. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval poslancom za prejavenú dôveru a 100 %-tnú účasť                              
na zasadnutí. 
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             PhDr.  Ján Volný, PhD.,v. r.                    Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                     primátor mesta                prednostka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  329 –  332 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.                        ...................................................... 
 
 
Ing. Michal Beharka, v. r.                      ...................................................... 
  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková, v. r.                     ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.              .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 11. 5. 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


