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Zápisnica 
 

napísaná 14. decembra 2017 na 17. zasadnutí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo ve ľkej zasada čke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 17. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pani  
poslankyne Ing. Zuzany Záborskej, pána poslanca Mgr. Rastislava Javorského a neskorší 
príchod pána poslanca Adnana Akrama. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo 
prítomných 16 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       43    
     z toho poslanci MsZ             17  
               ostatní prítomní                    26 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       12.10 hod.  
 
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatné ho zasadnutia 

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

K bodu 3 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Bc. 
Ing. Janku Brziakovú a Mgr. Ing. Igora Geletku, do návrhovej komisie Ing. Vasila Kolesára, 
PaedDr. Dávida Demečka, PhD. a Mgr. Danielu Antalovú. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

 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. 
Ing. Gonda: 
- poukázal na to, že už ani na ostatnom rokovaní MsZ nebol do programu zaradený bod 
interpelácie a otázky poslancov, 
- nepredpokladá, že by bol problém, ak by bol tento bod dnes zaradený do programu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že tento bod môže byť zaradený do programu ako samostatný bod, 
podotkol, že otázky môžu poslanci klásť kedykoľvek v priebehu rokovania MsZ. Uviedol, 
že ak poslanci navrhnú tento bod ako samostatný, zaradí ho do programu rokovania MsZ. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že netrvá na tom, aby bol tento bod zaradený ako samostatný bod rokovania, ak 
bude na to vyčlenený priestor. 
PhDr. Volný, PhD.:  
- upozornil, že obed sa uskutoční v reštaurácii Nostalgia, 
- dal hlasovať za predložený návrh programu. 
Hlasovanie: 
za:  16   
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. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017 
7. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020 
8. Dodatok č. 3 k VZN mesta SNV č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta SNV 
9. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová 

Ves  
10. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
11. VZN č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves 
12. VZN č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych 

obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves 
13. Voľba prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves   
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14. Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného 
orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. 

15. Schválenie a odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho 
a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 

16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ SNV – 
multifunkčná podlahová krytina 

17. Prezentácia prípravy rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsii 
18. Správa o výsledku následnej kontroly 
19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
20. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej    

Vsi 
21. 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,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 388. 
 

 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 4. zmenu rozpo čtu 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 stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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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  
4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017 a odporučila MsZ schválenie podľa predloženého 
návrhu, vrátane zmeny v čerpaní rezervného fondu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 389. 

 
 

K bodu 7 
 

Návrh rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020 
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 stručnú 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 
rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020 a odporučila MsZ schválenie 
podľa predloženého návrhu vrátane návrhu programového rozpočtu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 390. 
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K bodu 8 
 
Dodatok č. 3 k VZN mesta SNV č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených n a území mesta SNV 
Predložila: Ing Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť návrh dodatku č. 
3 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves podľa predloženého návrhu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 391. 
 
 
 

K bodu 9 
 

Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych s lužieb mesta Spišská Nová 
Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu sociálneho oddelenia, 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. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 392. 
 
 

K bodu 10 
 

Rokovací poriadok Mestského zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi    
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta   

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- poukázal na to, že JUDr. Baldovská v úvode povedala, že v materiáloch je dôvodová 
správa, opýtal sa, či táto dôvodová správa bola písomne zverejnená aj v materiáloch na 
internete. 
JUDr. Baldovská: 
- uviedla, že áno. 
Ing. Gonda: 
- ospravedlnil sa, asi to prehliadol. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 393. 
 
 

K bodu 11 
 
VZN č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská N ová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
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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. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 394. 
 
 
 

K bodu 12 
 
VZN č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpe čenie sobášnych obradov 
v matri čnom obvode mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 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. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 395. 
 
 
 

K bodu 13 
 

Voľba prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves   
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 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. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 396. 
 
 
 

K bodu 14 
 

Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štat utárneho a kontrolného 
orgánu obchodnej spolo čnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.    
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta   

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, aké kompetencie bude mať poradný orgán VZ Lesov mesta, s. r. o., či to bude  
taký istý poradný orgán, ako sú komisie pri MsZ, či bude mať také isté kompetencie a v tej 
súvislosti bude tak isto odmeňovaný. 
JUDr. Baldovská: 
- uviedla, že je to otázka skôr na pána konateľa, keďže VZ, ktoré sa zišlo 19. 10. 2017  
prijalo zmenu spoločenskej zmluvy, v rámci ktorej si schválilo tento poradný orgán. 
Ing. Gonda: 
- poznamenal, že komisie pri MsZ v rokovacom poriadku majú zadefinované svoje 
kompetencie, 
- čo sa týka poradného orgánu VZ Lesov mesta, s. r. o., predpokladá, že sa vytvára nejaký 
nový prvok v rámci štruktúry Lesov mesta, s. r. o. Opýtal sa, či sa vytvorí nejaká metodika, 
na základe ktorej bude vykonávaná činnosť a odmeňovanie tohto poradného orgánu. 
- uviedol, že nepožaduje odpoveď hneď, pán riaditeľ môže odpovedať aj písomne. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že tieto veci rieši obchodný zákonník,  
- poznamenal, že na najbližšom zasadnutí VZ Lesov mesta, s. r. o., ktoré je zvolané na 
budúci týždeň, budú schválené všetky náležitosti, 
- podotkol, že nedostatky, ktoré vyhodnotil NKÚ sú formálne, nešlo o nejaké pochybenie, 
ale pre nás sú záväzné, 
- uviedol, že po rokovaní VZ Lesov mesta, s. r. o., dostane Ing. Gonda konkrétnu 
odpoveď. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  1 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 397. 
 
 

K bodu 15 
 

Schválenie a odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová  Ves do štatutárneho 
a kontrolného orgánu obchodnej spolo čnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.    
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta   

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 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. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 398. 
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K bodu 16 

 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe STEZ SNV – multifunk čná 
podlahová krytina    
Predložil: Ján Magdoško, riadite ľ STEZ 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal p. Magdoška,  riaditeľa STEZ, o uvedenie materiálu. 
p. Magdoško: 
- 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 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 399. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Prezentácia prípravy rekonštrukcie Futbalového štad ióna v Spišskej Novej Vsi  
Ústna informácia 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a udelil slovo p. Magdoškovi, riaditeľovi STEZ. 
p. Magdoško: 
- v krátkosti odprezentoval vizualizáciu štúdie rekonštrukcie futbalového štadióna, uviedol, 
čo sa už zrealizovalo a čo sa na futbalovom štadióne ešte plánuje zrealizovať, 
- pripomenul, že poslanci schvaľovali spoluúčasť mesta v objeme 500-tis. eur s tým, že 
750-tis. eur bolo schválených vládou SR, následne 29. 11. 2017 bola uzatvorená zmluva 
medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenským futbalovým 
zväzom (SFZ), 
- informoval,  že 19. 12. 2017 sa uskutoční na futbalovom štadióne rokovanie so 
zástupcami SFZ, na ktorom sa budú zaoberať štúdiou, ktorá im bola doručená, 
- uviedol, že vzhľadom na to, že futbalisti postúpili do 2. ligy, realizovala sa už prestavba 
šatní pod tribúnou, 
- v budúcom roku sa plánuje pripraviť projektová dokumentácia, následne sa uzatvorí 
zmluva medzi mestom a SFZ a mala by začať výstavba rekonštrukcie futbalového 
štadióna. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že pred 11. rokmi, keď prišiel do funkcie, našli na stole viacero takýchto 
časovaných bômb. Jedna z nich bola tá skutočnosť, že futbalové ihrisko sa za záhadných 
okolností dostalo do rúk cudzích ľudí, ktorí so Spišskou Novou Vsou a futbalom absolútne 
nemali nič spoločné, muselo sa to urgentne riešiť, ale žiaľ, sa to tak rýchlo nepodarilo. Za 
tú dobu sa podarilo urobiť obrovský kus práce, za čo poďakoval aj našim právnikom. 
- pripomenul, že sme dostali dotáciu 750-tis. eur, najväčšiu zásluhu  na tom mal pán 
poslanec Mgr. Kačenga, 
- čo sa týka ihriska, máme ho už na svojom liste vlastníctva,   
- uviedol, že skôr ako zadáme objednávku na projekt, musíme sa rozhodnúť, akou formou 
ideme do tejto rekonštrukcie, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- súhlasil s tým, čo povedal pán primátor, 
- uviedol, že bol jedným z tých, ktorý sa pýtal na to, aké sú tie návrhy a z čoho vychádzali, 
- poznamenal, že suma  750 tis. eur + 500 tis. eur  je pekný balík peňazí, ale zrejme ho 
bude potrebné navýšiť podľa toho, pre akú alternatívu sa rozhodneme, 
- je za to, aby alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy, poslanci mali k nahliadnutiu, taktiež 
aj komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadosti 
o poskytnutie dotácií, kde je predsedom Mgr. Kačenga, ktorý sa zaslúžil o to, aby dotácia 
bola schválená, 
- poznamenal, že najväčší problém na futbalovom ihrisku je s oválmi, 
- poukázal na to, že predložená štúdia sa ani zďaleka nepribližuje k tomu, aké sú teraz na 
Slovensku novopostavené futbalové štadióny, 
- znova požiadal, aby alternatívy, ktoré budú vychádzať z návrhu na projekt, mali 
v predstihu predložené aspoň komisii, aby mohli na to včas reagovať a mať lepšie 
poznatky z celého diania. 
Mgr. Kačenga: 
- vyslovil svoj  názor na tento štadión, ako už bolo naznačené, štúdia je už zastaralá, dnes 
sa štadióny stavajú úplne iným štýlom a nie s veľkým oválom, ako to bolo niekedy, 
- poznamenal, že pán architekt by mal prehodnotiť štúdiu a dať ju do moderného sveta, 
- taktiež v tejto štúdii kritizoval aj postavenie samotných stožiarov na umelé osvetlenie, 
- dodal, že ak naše mužstvo chce hrať v budúcnosti 2. ligu, musí spĺňať podmienky 
licencie B na štadión, 
- uviedol, že bol by rád, keby bol prizvaný na rokovanie so zástupcami SFZ, ale aj na 
rokovanie s projektantom, ktorý to bude riešiť, 
- informoval, že prešli už viacero štadiónov v rôznych mestách, napr. Žiar nad Hromom, 
Bardejov, Humenné, 
- je za to, aby tieto ovaly boli už teraz odstránené a aby sa postupovalo pri rekonštrukcii 
štadióna, vzhľadom na získané finančné prostriedky, v niekoľkých etapách, aby štadión  
vizuálne, aj bezpečnostne spĺňal všetky kritéria štadióna 21. storočia. 
Ing. Gonda: 
- poznamenal, že nechce riešiť technické detaily, ktoré tu odzneli, 
- uviedol, že určite by podporil myšlienku, vytvoriť alebo spracovať nejakú štúdiu, ktorá 
objemovo povie, čo všetko do tohto územia vojde a na čo všetko mesto v rámci svojho 
rozpočtu má, 
- opýtal sa, či máme už podpísanú zmluvu s futbalovým zväzom alebo je zatiaľ len prísľub 
a či na stretnutí s predstaviteľmi SFZ v budúcom týždni sa budú riešiť technické detaily 
alebo podmienky zmluvy, 
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- zaujímal sa, či je už nejaká zmluva, ak áno, pripomenul, že je potrebné v rámci rozpočtu 
pri niektorých zmenách sa tým zaoberať. 
p. Magdoško: 
- uviedol, že rokujú s futbalovým zväzom, ale žiaľ, nie je to jednoduché, nakoľko náš 
štadión je postavený tak, ako je postavený, 
- myslí si, že 500-tis. eur, ktoré sú už schválené, je len minimum, keby sme chceli ísť do 
takého štadióna, ako majú napr. v Poprade, Bardejove, Humennom, Žiari nad Hronom, 
- poznamenal, že vyšlo by nás tom  podstatne vyššie, napr. Žiar nad Hronom to vyšlo 
z mestského rozpočtu vyše 1 300 tis. eur, ale robil sa tam aj trávnik, 
- pozval poslancov na stretnutie so SFZ 19. 12. 2017, kde sa budú dojednávať detaily, ako 
napr. tribúna, zázemie pre hostí, parkoviská, malo by to byť v sume asi 1 200 tis. – 1 300 
tis. eur a potom riešiť oval, ku ktorému sa musia vyjadriť odborníci, 
- myslí si, že podmienky, ktoré nám dal futbalový zväz vieme splniť, 
- verí, že vybudujeme štadión aj pre licenciu B, chce to všetko čas a z mestského rozpočtu 
možno aj 3 mil. eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že zatiaľ najlepšia alternatíva je rozdeliť to na nejaké etapy, nepredpokladá, že 
takúto sumu naraz schválime a nájdeme niekde v rezerve, 
- uviedol, že najprv je potrebné urobiť to, čo je nevyhnuté z tých peňazí, ktoré zatiaľ máme 
a potom ísť neskôr na ďalšie etapy. 
p. Magdoško: 
- doplnil, že sú stotožnení s tým, že tribúny za bránkami sa budú riešiť v budúcnosti, teraz 
by sa riešila tribúnka proti hlavnej tribúne a zázemie na tribúne, ktorá tam je, nebude sa 
búrať, prípadne využiť budovu, ktorá je tam postavená, napr. pre novinárov, VIP, zázemie 
pre žiakov, ošetrovňa, 
- čo sa týka podpisu zmluvy, 29. 11. 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR podpísalo zmluvu so  Slovenským futbalovým zväzom, kde sa konkrétne píše  
o štadióne v Spišskej Novej Vsi, 
- ak budú ukončené tieto etapy, pripraví sa projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie, následne sa uzatvorí zmluva medzi mestom a futbalovým zväzom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že by bola škoda nevyužiť dotáciu, ťažko sme ju získavali, je už schválená, 
takáto možnosť sa už nebude opakovať. 
Mgr. Kačenga: 
- uviedol, že naozaj sa tento štadión nedá urobiť naraz, ale na etapy, aby v konečnej fáze 
bol uzavretý z troch strán, 
- celková kapacita by mala byť  2 500 – 3 000 divákov, 
- poukázal na štadión v Humennom, kde búrali všetky ovaly, ich vyšla rekonštrukcia na 
1 900 tis. eur, 
- myslí si, že náš mestský rozpočet by to zaťažilo sumou 1 mil. – 1 200 tis. eur a toto sa už 
v etapách urobiť dá. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že máme také informácie, že  by sa to dalo vojsť do 2 mil. eur, 
- navrhol ďalší postup – požiadal nahlásiť mu emailom do pondelka 18. 12. 2017, kto má 
záujem, aby bol zaradený do prípravnej komisie, následne bude vytvorená komisia, ktorá 
pripraví alternatívy rekonštrukcie a na najbližšom rokovaní MsZ sa to prerokuje, 
- je za to, aby sa to urobilo tak, aby to malo do budúcna nejaké pokračovanie, 
- navrhol, aby dnes MsZ zobralo na vedomie túto informáciu. 
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p. Magdoško: 
- poznamenal, že o sumách a konkrétnejších veciach je dnes ťažko hovoriť, celá 
rekonštrukcia musí smerovať k tomu, aby futbalisti mohli hrať, aby sa chod futbalového 
klubu nenarušil. 
PhDr. Volný, PhD.:  
- podotkol, že futbalisti sú prekvapením sezóny, hrajú veľmi dobre, 
- informoval, že včera rokoval s výkonným výborom, jedným z trénerov je aj p. Lajčák 
z Popradu, je to veľká osobnosť v Poprade, ktorý konštatoval,  že v Spišskej Novej Vsi vidí 
perspektívu, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 400. 
 
 
 

K bodu 18 
 
Správa o výsledku následnej kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 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 predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.401. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.00 hod. – 10.25 hod. 
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K bodu 19 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
- rokovanie MsZ ďalej viedla Mgr. Grečková, zástupkyňa primátora, nakoľko pán primátor 
sa ospravedlnil z dôvodu iných pracovných povinností.  
  
Mgr. Grečková: 
- opýtala sa poslancov MsZ, či je všeobecný súhlas s tým, aby sa pristúpilo k hlasovaniu 
bez čítania celých znení uznesení, nakoľko sú uvedené v predkladanom materiáli, s čím 
poslanci súhlasili, 
- požiadala Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie 
materiálu. 
 
Bod 19/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/1. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 402. 
 
Bod 19/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/2. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0                                                                                                                           
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 403. 
 
Bod 19/3  
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- upozornil, že k uvedenému bodu sú 2 návrhy uznesení. 
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Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za 1. návrh 
uznesenia k bodu 19/3. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 404. 
 
Mgr. Grečková: 
- požiadala poslancov, aby hlasovali za 2. návrh uznesenia k bodu 19/3. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 405. 
 
Bod 19/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/4. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 406. 
 
Bod 19/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/5. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 407. 
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Body 19/6  
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- prihlásili sa zástupcovia  vlastníkov bytov Villa Nova, ktorým udelila slovo. 
p. Kiša: 
- predstavil sa, 
- požiadal poslancov, aby neschválili predložený návrh na zriadenie parkoviska, ktoré chce 
firma Medisef, s. r. o., postaviť pred ich bytovkou, 
- zdôvodnil to tým, že hneď vedľa je poliklinika, kde je 39 parkovacích miest a vedľa 
bytovky Villa Nova C je 9 parkovacích miest, kde to zíva prázdnotou, 
- podotkol, že firma Medisef, s. r. o., vedela ešte predtým, než ambulanciu odkúpila, že 
obyvatelia bytoviek Villa Nova tam ambulanciu nechcú, 
- poukázal na to, že v bytovom dome, pred ktorým má vyrásť parkovisko, sú aj ľudia so 
zdravotnými problémami – astmatici a malé deti, 
- uviedol, že oslovil niektorých poslancov a bolo mu povedané, že tento  návrh bude 
schválený, 
- citoval esemesku, ktorú poslal jeho manželke nemenovaný poslanec, 
- podotkol, že už nemá záujem o tieto pozemky a že zastáva len záujmy ľudí bytového 
komplexu, 
- znova požiadal poslancov, aby neodsúhlasili predaj pozemku na vybudovanie parkoviska 
pre Medisef, s. r. o., ale aby sa postavili za obyvateľov 57 bytov. 
p. Chovanec: 
- poznamenal, že je sklamaný z toho prístupu, hlavne od Ing. Klauča, ktorý prezentoval, že 
pri bytovom komplexe Villa Nova bude všetko zelené, pričom budúci rok tam chce stavať 
ďalšie parkovacie miesta – garážový dom a mesto pred bytovkami im chce stavať 
parkovisko pre súkromníka, 
- podotkol, že nikto z obyvateľov komplexu Villa Nova nechce tam to parkovisko a že sú 
nespokojní s tým, že je tam zriadená ambulancia, 
- opýtal sa, či mesto nepotrebuje investovať do niečoho iného, napr. do chodníkov. 
p. Kiša: 
- doplnil informáciu, že tento komplex mal byť súkromnou uzavretou zelenou zónou, 
pričom tento priestor je už teraz verejný, nakoľko tam chodia parkovať ľudia, ktorí idú na 
polikliniku, aby nemuseli platiť parkované, 
- požiadal mesto, aby si mohli uzavrieť tento areál bránou, nakoľko je to už celé oplotené 
a chýba už len brána. 
Ing. Bednárová: 
- poznamenala, že odzneli tu nie celkom korektné informácie, 
- uviedla, že tí, ktorí si kupovali byty v objektoch, ktoré sú určené ako polyfunkcia, museli 
s tým počítať, že tam bude aj nejaký nebytový priestor, 
- čo sa týka toho, že sa im tam zahusťuje parkovisko obyvateľmi z vedľajšej polikliniky, tak 
práve tento problém by sa mohol vyriešiť tým, že tam pribudne nové parkovisko, 
- podotkla, že hovoríme o verejnom priestore a nie o osobných záujmoch niekoho. 
Ing. Kellner: 
- dodal, že uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 29. 11. 2017 tak, ako ukladá 
zákon o majetku obcí, stanovisko k tomuto zámeru bolo mestu doručené v písomnej forme 
od p. Kišu a následne bolo doložené k materiálu na str. 16, 
- uviedol, že boli naplnené všetky náležitosti na to, aby o danej žiadosti  bolo rozhodnuté 
s konečnou platnosťou. 
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Mgr. Grečková: 
- spresnila, že nie mesto tam má zriadiť parkovisko, ale prenájomca si ho má vybudovať 
na vlastné náklady. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa Ing. Kellnera, či daný pozemok mali možnosť kúpiť aj obyvatelia, ktorí tu pred 
chvíľou vystúpili. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že k tejto veci bola pred časom vyhlásená obchodná verejná súťaž s tým, že do 
súťaže sa mohol prihlásiť ktokoľvek. Prihlásil sa jeden záujemca, ktorý nedodržal 
podmienky vyhlásené obchodnou verejnou súťažou, preto bola táto jediná ponuka 
vylúčená zo súťaže a súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná. 
Mgr. Grečková:  
- požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh uznesenia k bodu 19/6. 
Hlasovanie: 
za:  9    
proti:  0 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 408. 
 
Bod 19/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že Stanislav Gonda je jeho brat a že podobne, ako pán Fabián, aj on má záujem 
o tento malý pozemok,  
- čo sa týka dvora Ing. Kellner uviedol, že zámer zriadiť vecné bremeno bol zamietnutý, 
preto sa pýta, kto rozhoduje o tom, že komu sa zriadi vecné bremeno alebo nezriadi, 
- myslí si, že ak by sme rozhodli v tomto zmysle, aj keď sa schvaľuje len zámer, určite to 
neprispeje ku ukľudneniu  vzťahov, 
- poznamenal, že za tento návrh nebude hlasovať, aj keď ide len o zámer, pokiaľ sa 
nedohodne, aký bude užívateľský režim v budúcnosti, v tomto prípade ide hlavne 
o zriadenie vecného bremena. 
Ing. Kellner: 
- vyjadril sa k vecnému bremenu, ktoré malo riešiť prístup ku studničke, bolo to  
predmetom rokovania na dvoch mestských zastupiteľstvách. Na základe námietok, ktoré 
tam odzneli, bola zriadená poslanecká komisia, ktorá sa bola pozrieť na mieste a na 
základe toho na nasledujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva sa žiadateľom 
o zriadenie vecného bremena nevyhovelo, takže to nie je rozhodnutie úradníkov, ale 
mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- navrhol, aby sa o zámere na predaj hlasovalo dvakrát, aby sa to rozdelilo na predaj 
parcely dvora, ktorá má 293 m² a predaj spornejšieho úseku pozemku 5 m². 
Mgr. Grečková: 
- opýtala sa, o ktorých častiach pozemku  sa hovorí. 
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Mgr. Ing. Geletka: 
- spresnil, že predložený návrh so zámerom predaja pozemkov sa skladá z dvoch parciel, 
jedna parcela má 293 m² - dvor a druhá parcela, spornejšia má 5 m² - medzi dvoma 
budovami, kde sú rôzni vlastníci, 
- navrhol, aby sa nehlasovalo jedným hlasovaním o obidvoch parcelách, ale osobitne za 
každú parcelu. 
Ing. Kellner. 
- spresnil, že z jedného uznesenia sa urobí návrh dvoch uznesení a o každom sa bude 
hlasovať osobitne, 
- uviedol, že ak sa stotožnia poslanci s týmto poslaneckým návrhom, tak návrh uznesenia 
by mohol znieť úplne rovnako, ale v prvom uznesení by sa nechalo 293 m² a v druhom 
uznesení by bolo presne to isté, ale s parcelou 5 m². 
Mgr. Grečková: 
- požiadala o hlasovanie za návrh Mgr. Ing. Geletku, aby sa o tomto pozemku nehlasovalo 
ako o jednom celku, ale aby sa hlasovalo osobitne po častiach podľa parcelných čísel. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ing. Gonda: 
- poznamenal, že rozdelením hlasovania na dve časti sa nič nezmení oproti pôvodnému 
návrhu, ak to bude v obidvoch častiach schválené. 
 
Mgr. Grečková:  
- požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 19/7 -  parcela KN–C 9097/2 s výmerou 293 m². 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 409. 
 
Mgr. Grečková:  
- požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 19/7 -   parcela KN-C 9098/4 s výmerou 5 m². 
Hlasovanie 
za:  9     
proti:  1 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 410. 
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Bod 19/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že s kolegom si preštudovali územný plán, kde obslužná komunikácia v zadných 
traktoch nie je uvedená, 
- poznamenal, že existuje podrobnejšia dokumentácia, podľa ktorej sa v minulosti riešili 
majetkoprávne vzťahy a podotkol, že aj v nedávnej minulosti a v tomto volebnom období 
sme už predali viac pozemkov, ktoré boli v rozpore s touto podrobnejšou  dokumentáciou, 
- súhlasil s Ing. Kellnerom, že zjednotiť vlastníctvo má význam aj v budúcnosti, ak by sa 
tam čokoľvek robilo, takže nič nám nepomôže, ak budeme vlastniť pozemky pod 
garážami, 
- vyjadril ľútosť nad tým, že mesto netrvalo na tom, aby sa zadné trakty sprístupnili, 
- poznamenal, že podporí tento návrh na odpredaj pozemku pod garážovými boxami a že 
podobne bude hlasovať aj v bode 19/10. 
Mgr. Grečková: 
- požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh uznesenia k bodu 19/8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 411. 
 
 
Bod 19/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
Mgr. Grečková: 

- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/9. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 412. 
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Bod 19/10 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/10. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 413. 
 
 
Bod 19/11 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/11. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 414. 
 
 
Bod 19/12 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/12. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 415. 
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Bod 19/13 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- opýtal sa, či sa neuvažovalo o tom, aby sa od navrhovateliek odkúpili tieto pozemky. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že predmetné pozemky sú užívané na základe nájomnej zmluvy, návrh na 
odkúpenie bol, ale navrhovateľky majú inú predstavu. 
Mgr. Grečková: 
- udelila slovo p. Varšovej a p. Kinikovej, ktoré sa prihlásili do diskusie. 
p. Kiniková: 
- predstavila sa, je dcérou p. Varšovej, 
- poznamenala, že návrhy boli robené na základe podkladov z katastra nehnuteľností 
a doposiaľ nevedeli, ktorý návrh by mali akceptovať, Ing. Kellner hovorí o návrhu č. 2, 
kde dochádza k sceleniu mestských pozemkov a pozemkov, ktoré sú v podielovom 
spoluvlastníctve p. Varšovej, Holečkovej a Majerníkovej, 
- na vysvetlenie dodala, že mesto dalo v minulosti návrh na odkúpenie týchto pozemkov, 
ale nebol pre nich prijateľný, preto túto ponuku od mesta neprijali a že mesto zároveň 
chcelo zriadiť predkupné právo, s čím tiež nesúhlasili. 
p. Varšová: 
- vysvetlila, prečo to nechceli predať, v minulosti im boli všetky pozemky vyvlastnené, iba 
tento pozemok im ostal ako dedičstvo. 
p. Kiniková: 
- ozrejmila, prečo to robia, 
- teraz je nájomná zmluva uzavretá na stav  podľa katastra nehnuteľností, to znamená, že 
na liste vlastníctva je evidovaný pozemok ako trvalý trávnatý porast, takže aj nájom sa 
platí za druh pozemku ako trvalý trávnatý porast, čo nezodpovedá skutočnosti,  
- poznamenala, že zatiaľ sa jedná stále o bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré ale plánujú 
zrušiť, aby si každý reálne vydelil svoje metre, 
- požadujú upraviť nájomnú zmluvu tak, aby sa nájom platil za to, čo zodpovedá 
skutočnosti, 
- súhlasia s alternatívou, ktorú navrhuje Ing. Kellner, 
- ďalej uviedla, že sa im nepáči, keď sa  na ich pozemkoch stavajú stavby bez ich súhlasu 
a že nájom sa platí ako za trvalý trávnatý porast, 
- poznamenala, že pokiaľ je nájomná zmluva, neuvažujú o jej zrušení, ale ak dôjde 
k zmene právneho stavu, budú žiadať o zmenu nájomnej zmluvy, ktorá bude vyplývať zo 
stavu listu vlastníctva, teda budú žiadať adekvátny nájom, ktorý bude prislúchať tomu, čo 
sa užíva a budú žiadať, aby sa stavby premiestnili na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta. 
p. Varšová: 
- uviedla, že v dnešnej dobe sa pozemky nepredávajú, je to jediné vlastníctvo, ktoré má po 
mame. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že to nie je záležitosť, ktorá by zo strany navrhovateliek bola urgentná, vzájomne 
sa tejto problematike venovali a snažili sa nájsť nejakú dohodu, v hre boli aj náhradné 
pozemky, len mesto nemalo dostatočne vhodný pozemok, ktorý by vyhovoval predstavám 
navrhovateliek, 
- ďalej poznamenal, že absolútne výsostné právo a najvyššie zákony chránia vlastníka 
nehnuteľností, čiže z tohto hľadiska nie je iná možnosť, len sa dohodnúť, 



22

- stotožňuje sa s tým, aby usporiadanie bolo presne na konkrétne osoby, v presných 
hraniciach a v presnom umiestnení, 
- uviedol, že navrhovateľky deklarovali aj v rámci MsÚ, že nemajú záujem, aby sa ZOO  
zrušila, 
- podotkol, že dnes riešime to, či súhlasíme s tým, aby sme si tieto pozemky usporiadali do 
konkrétneho rozloženia a ohraničenia pozemkov, a to podľa alternatívy č. 2. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že ho trochu vystrašila veta, ktorá odznela od navrhovateľky, že budú žiadať 
likvidáciu našich objektov, 
- verí, že diplomacia a taktika  zo strany vedúceho oddelenia bude v prospech mesta, ako 
to bolo doteraz. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že mimo dohody sa nevieme tomu vyhnúť, nakoľko navrhovateľky sú v plnom 
práve. 
Mgr. Grečková: 
- poznamenala, že to nebude jednoduchá záležitosť, zdedili sme ju a musia sa hľadať 
riešenia. 
Ing. Jančík: 
- uviedol, že vlastníci týchto pozemkov už teraz môžu žiadať premiestnenie týchto budov 
v ZOO, nakoľko sa nachádzajú na ich pozemkoch a preto je potrebné sa dohodnúť 
a vysporiadať sa s tým. 
Mgr. Grečková: 
- požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh uznesenia k bodu 19/13. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 416. 
 
 
Bod 19/14 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- otvorila diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadala poslancov, aby hlasovali za návrh 
uznesenia k bodu 19/14. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 417. 
 
 
 
 

K bodu 20 
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Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
Mgr. Grečková: 
- uviedla bod 20 a požiadala predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
Mgr. Jozef Kačenga:   
- informoval o činnosti komisie školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre 
posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií. 
 
 

K bodu 21 
 

Záver 
 
Ing. Kolesár: 
- poďakoval za vedenie mestského zastupiteľstva, 
- podotkol, že v dvoch bodoch riešili medziľudské vzťahy. Bod 19/7 bol už raz odročený 
z rokovania MsZ z dôvodu, aby sa tie rodiny navzájom dohodli, aj napriek tomu mestské 
zastupiteľstvo muselo rozhodovať čo a ako. Za seba vyslovil názor, že pokiaľ sa  tie dve 
rodiny navzájom nedohodnú, ako poslanec bude hlasovať proti, nebude vstupovať do 
toho, čo je medzi rodinami. 
Mgr. Grečková: 
- súhlasila s názorom Ing. Kolesára, že na rokovaniach mestského zastupiteľstva sa často 
nedobrovoľne dostávajú ako rukojemníci do pozície, že musia rozhodovať o niečom, do 
čoho je ťažko vstupovať a nevedia sa prikloniť na žiadnu stranu, nakoľko tých účastníkov 
nepoznajú, 
- myslí si, že ani v budúcnosti sa podobným prípadom nevyhneme. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- poukázal na interpeláciu ohľadom verejného osvetlenia, ktorú žiadal opätovne a 19. 5. 
2017 dostal na ňu neúplnú odpoveď, 
- uviedol, že v jednej základnej časti upozorňoval na nedodržanie stavebného zákona, kde 
mu bolo odpovedané, že bude požadované od zhotoviteľa tejto inžinierskej stavby 
dodatočné povolenie stavby, 
- opýtal sa, vzhľadom na to, že sa už realizuje 2. etapa, či už máme to dodatočné 
povolenie stavby, 
- čo sa týka 1. etapy, požadoval, aby bolo všetkým poslancom zaslané vecné aj finančné 
porovnanie skutočne zrealizovaných prác a tiež aj prác, ktoré boli vo výkaz výmer pri 
koncesnej zmluve, 
- uviedol, že dostal iba vecné vyhodnotenie, ktoré nie je potvrdené žiadnou osobou, ktorá 
za to zodpovedá, chýba tam meno a podpis, nie je to relevantný doklad, 
- požadoval nápravu, aby bolo doplnené, kto je za to zodpovedný, 
- opýtal sa, kedy môže očakávať aj finančné porovnanie. 
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Ing. Bednárová: 
- uviedla, že táto investícia nie je investíciou mesta, ale je investíciou spoločnosti 
FIN.M.O.S., takže doklady, ktoré dostávame, my nespracovávame, ale iba overujeme ich 
správnosť a pokiaľ sú tam nejaké formálne nedostatky, tie sa odstránia. 
- uviedla, že na ostatné otázky bude odpovedané písomne. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- poďakoval za odpoveď a uviedol, že bude očakávať ďalšiu písomnú odpoveď, aby to 
bolo dotiahnuté tak, ako to má byť v zmysle zákona, 
- uviedol, že je to zlý príklad pre občanov mesta, ale aj spoločnosti, ak sa robí stavba, 
ktorá nie je v súlade so stavebným zákonom, 
- poznamenal, že je našou povinnosťou nedovoliť realizáciu stavby, ktorú dozorujeme, aby 
sa realizovala bez stavebného povolenia. 
Ing. Gonda: 
- vyjadril sa k uplynulým vianočným trhom ako občan, zamestnanec a poslanec, 
- ako občan to hodnotil, že vianočné trhy boli dosť smutné, okrem programu, ktorý bol pri 
Redute, boli bez hudby a tiež poukázal na to, že 3 dni sa ľudia borili so snehom a blatom, 
- uviedol, že ako bývalý zamestnanec si pamätá, ako funguje organizovanie takýchto 
podujatí cez organizačný výbor, 
- myslí si, že na organizačnom výbore sa dalo s predstihom vyriešiť náhradné médium, 
keďže zvonkohra je pokazená, 
- čo sa týka snehu, uviedol, že táto plocha, kde boli vianočné trhy, v operačnom pláne 
zimnej údržby sa neudržiava, bola len na poslednú chvíľu posolená a odpluhovaná, 
- z pohľadu poslanca poznamenal, že ak by bol taký návrh, že je potrebné zakúpiť nové 
zariadenie, alebo opraviť, bol by to podporil, 
- vyjadril sa k umiestneniu vianočných trhov, boli už aj v iných lokalitách,  
- navrhol prehodnotiť, či nie je lepšie sa vrátiť do alternatívy, aby bežné stánky boli na 
stále udržiavanej komunikácii KSK, a len lokálne by sa vyčistilo pre stánky s občerstvením, 
- poznamenal, že to nie je celkom problematika MsZ, ale ako poslanec apeloval, aby 
príprava vianočného trhu bola detailnejšia a racionálnejšia, 
- podotkol,  že úrad je nositeľom takýchto povinností a činností, ktoré by skvalitnili takúto 
peknú akciu. 
Mgr. Grečková: 
- myslí si, že vianočné trhy sa neorganizovali prvýkrát a že vždy, ako aj väčšina našich 
akcií, sú na veľmi dobrej úrovni, určite sa môže stať nejaká tá chybička, 
- súhlasí s tým, že sneh nebol príjemný a v budúcnosti by sa to nemalo opakovať. 
Ing. Bednárová: 
- konštatovala, že vianočné trhy na záver vyhodnotili spoločne na organizačnom výbore, 
zhodnotili aj možné rezervy do budúcna, týkajú sa hlavne čistoty mesta, 
- k ozvučeniu uviedla, že nikto na Slovensku nemá také dlhé námestie, ako Spišská Nová 
Ves a ozvučiť kvalitne 1 km námestia nie je možné, 
- čo sa týka zvonkohry z veže, musí s tým súhlasiť aj vlastník, nie je to len naša záležitosť, 
čo sa týka kultúrneho vylepšenia zhodli sa v tom, že sa urobí menšie pódium v priestoroch 
pod Levočskou bránou, 
- ďalej uviedla, že nechceme sa už vrátiť k tomu, aby mesto bolo uzavreté  počas 3 dní 
v predvianočnom období. 
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Mgr. Grečková: 
- nadviazala na to, čo povedal  Ing. Kolesár, že veľmi často sa na mestskom zastupiteľstve 
zaoberáme zlými vzťahmi medzi ľuďmi. Poznamenala, že budúci rok bude rokom 
volebným a dúfa, že bude aj rokom korektnej politickej súťaže a nie zlých vzťahov. 
- ukončila 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva a popriala za seba, aj za vedenie 
mesta nádherné, krásne, pokojné prežitie vianočných sviatkov. 
 
 
 
 
               PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                      Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                       primátor mesta                  prednostka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  388 – 417.  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková, v. r.        ..........................................   
 
Mgr. Ing. Igor Geletka, v. r.   .........................................   
 
 
 
Zapísala: M. Husová, v. r.    .........................................   
  
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r. ..........................................  
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 19. 12. 2017 
 
 
 


