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Zápisnica 
 

napísaná 1. februára 2018 na 18. 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 18. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť   
poslancov Mgr. Andreja Cpina a PaedDr. Dávida Demečka, PhD. Konštatoval, že na 
začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       35    
     z toho poslanci MsZ             17  
               ostatní prítomní                    18 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            7.30 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         8.25 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. Rastislava Javorského, do návrhovej komisie Ing. Mariána 
Bubeníka, Mgr. Michala Demečka a Mgr. Ing. Igora Geletku. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- informoval, že na dnes je zvolané aj rokovanie KSK o 11.00 hod., z tohto dôvodu bol 
posunutý začiatok rokovania MsZ na 7.30 hod., 
- upozornil, že program rokovania MsZ oproti pôvodnému programu bol rozšírený o dva 
nové body – Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam a Výstavba športového areálu 
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený návrh programu. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Poskytnutie dotácií športovým klubom 
6. Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho 
7. Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam 
8. Výstavba športového areálu Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi – podpora 

projektu 
9. Záver 

 
 
 

K bodu 5 
 

Poskytnutie dotácií športovým klubom 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a udelil slovo Mgr. Kačengovi, predsedovi komisie Rady športových klubov. 
Mgr. Kačenga: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
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- uviedol, že predsedníctvo RŠK pripravilo návrh na prerozdelenie dotácií vo výške  
202-tis. eur na kalendárny rok 2018 a predložilo ho na rokovanie kolégia primátora, 
- podobne, ako po iné roky, aj tento rok boli pri prerozdeľovaní dotácií zohľadnené všetky 
kritéria tak, aby bola dotácia pre športové kluby zachovaná s podmienkou, že všetky 
športové kluby predložia vyúčtovanie za minulý rok a predložia žiadosť o dotáciu aj na 
tento kalendárny rok, 
- odporučil MsZ predložený materiál schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že športové kluby sú veľkorysím spôsobom dotované od mesta, čo je 
prejavom nášho vzťahu ku rozvoju športu v meste, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že sa teší z toho, že mesto podporuje šport aj takto priamo dotáciami, ktoré idú 
z väčšej časti pre mládež, 
- myslí si, že každý športovec je vďačný za peniaze, ktoré prichádzajú od mesta, nakoľko 
nie sú nárokovateľné, 
- vyjadril ľútosť nad tým, že basketbal  dostáva každý rok menej peňazí, 
- taktiež poukázal na to, že futbalový klub mal na rok 2017 plánované výdavky 95-tis. eur, 
pričom dostali dotáciu vo výške 83 200 eur, to znamená, že mali vykrytý takmer celý 
rozpočet futbalového klubu, 
- podotkol, že je to nepomer k iným športom, napr. k hokeju. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že je škoda, že tento systém sa nevytvoril skôr. Snahou je byť maximálne 
objektívni, schvaľovanie prechádza cez komisie, teda cez poslancov MsZ. 
- opýtal sa pána poslanca Mgr. Javorského, či má konkrétny návrh komu zobrať, nakoľko 
celkový rozpočet bol schválený, 
- uviedol, že tieto dotácie sa poskytujú posledných 11 rokov, dovtedy neboli žiadne 
dotácie, alebo len výnimočné, jednorázové, v neporovnateľnej výške, 
- poznamenal, že nevie prečo pán poslanec Mgr. Javorský argumentuje, že basketbalový 
klub dostáva z roka na rok menej peňazí. Taká argumentácia zaznela aj pri komunikácii 
s rodičmi detí žiakov – basketbalistov, ktorým zvýšili členský príspevok zo 150 eur na 250 
eur s odôvodnením, že mesto dalo pre klub menej peňazí, pritom minulý rok mali dotáciu 
o 7 tis. eur viac, ako rok predtým. Takýto argument išiel všetkým rodičom, akoby mesto 
mohlo za to, že im zvýšili členský príspevok. Bola to absolútne nepravdivá argumentácia. 
- ďalej poznamenal a uviedol príklad, že na TA 3 začiatkom roka bol príspevok, že mesto 
Žilina poskytlo basketbalistom 10-tis. eur dotáciu za minulý rok, ktorú dostali v januári 
tohto roka a veľmi sa tešil vedúci klubu z toho, že ich môžu mestu vrátiť za prenájom 
športových priestorov; 
- znova podotkol, že sa snažia byť maximálne objektívni, ale v tomto prípade je to 
v podstate nemožné, nakoľko každý šport má iné náklady, inú členskú základňu, iné 
príjmy, 
- poznamenal, že ak dá niekto  nejaký konkrétny návrh, môže sa o ňom hlasovať. 
Mgr. Javorský: 
- reagoval na pripomienky pána primátora; 
- mesto Žilina je novovzniknutý klub, ktorý nemá žiadnu mládež, má iba extraligu a to, že 
dostali dotáciu, bola pre nich úplná novinka a tešili sa z toho; 
- znova podotkol, že basketbalový klub, ako aj všetci športovci, sú vďační za to, že 
dostávajú od mesta tieto dotácie; 
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- uviedol, že systém prideľovania dotácií, ako je teraz, je už 12 rokov. Bol tiež pritom, keď 
sa tvorilo združenie športových klubov, ktoré vzniklo práve preto, aby sa vyhlo takým 
živelným dotáciám, aké boli prideľované pre hokejový alebo futbalový klub, nakoľko vtedy 
boli takí funkcionári, ktorí každý polrok skladali funkcie a odovzdávali klub mestu; 
- uviedol, že rád zverejní aj komunikáciu s rodičmi, on to nepísal, písal to štatutár klubu, 
ktorý je zodpovedný za mládež; 
- podotkol, že nebolo to tak napísané, ako to povedal pán primátor; 
- čo sa týka nespokojnosti rodičov, jedná sa o jednu manželskú dvojicu, ide o jedného 
hráča; 
- v emailovej komunikácii uviedli, že sú vďační za to, čo dostávajú, ale že ani peniaze 
z mesta nevykryjú náklady na celú mládež. Ďalej tam bolo uvedené, že musia platiť deťom 
tréningy na stredných školách a že takýto problém majú všetky športové kluby, nielen oni; 
- poznamenal, že posledné roky vníma, ako by sa tie nožnice pomaly roztvárali, že rozdiel 
je väčší a väčší; 
- uviedol,  že nedáva žiaden návrh, komu zobrať a komu pridať, pretože si váži prácu 
predsedníctva RŠK, ale má právo povedať svoj názor. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v emaili, ktorý dostal od rodičov, ich bolo podpísaných cca 12 – 15 
a argumentovali to tým, že dostali od klubu vyjadrenie, že zvýšenie členského príspevku je 
nutné z dôvodu poskytnutia zníženej otácie od mesta, čo nie je pravda; 
- myslí si, že každý by to riešil ináč, ak by mal pripraviť rozdelenie dotácií; 
- požiadal poslancov, že ak má niekto nejaký konkrétny návrh, aby ho predniesol, nakoľko 
kritika bez konkrétneho návrhu je samoúčelná.  
Ing. Jančík: 
- poznamenal, že pri porovnávaní jednotlivých klubov si treba pozrieť aj stĺpec, kto má 
koľko členov a kto má koľko mládeže v klube; 
- poukázal na to, že ak futbalový klub má plánované výdavky na rok 2018 vo výške 95-tis. 
eur, možno sa treba uskromniť aj v iných kluboch; 
- nedá sa takto porovnávať, nakoľko sezóna v jednotlivých kluboch trvá rôzne a taktiež 
v každom klube je rôzny počet mládeže. 
Mgr. Kačenga: 
- poznamenal, že táto téma rezonuje stále pri schvaľovaní dotácií a nemôže sa zbaviť 
pocitu, že niekto sa tu snaží prihriať si nejaké politické body; 
- uviedol, že o tejto téme sa môžeme rozprávať aj do večera a môžeme rozobrať do 
detailu každý klub, ale k lepšiemu rozdeleniu sa nepríde; 
- podotkol, že predsedníctvo RŠK musí absorbovať veľké množstvo podnetov a tlakov na 
to, komu pridať, komu zvýšiť, pričom pracuje so sumou, ktorá je už vopred schválená a  
nepripúšťa lobizmus; 
- vyzval všetkých poslancov, aby si zbytočne neprihrievali politické body a zároveň ich 
požiadal, aby predložený návrh schválili. 
Ing. Záborská: 
- poznamenala, že v súčasnosti sa pripravuje koncepcia rozvoja športu; 
- reagovala na príspevok Mgr. Kačengu, ktorý v úvode povedal, že peniaze sa delili na 
základe rôznych kritérií, 
- osobne si myslí a taktiež aj mnohí rečníci vo svojich vystúpeniach uviedli viacero kritérií, 
že ak prisúdime dobré váhy kritériám, tak sa rozdeľovanie dotácií dá čo najlepšie 
objektivizovať, 
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- navrhla, aby v pripravovanej  koncepcii rozvoja športu sa pokúsili navrhnúť niektoré 
kritéria,  aj s váhami hodnôt pre jednotlivé kritérium. Myslí si, že sa to dá nastaviť. Navrhla, 
aby sa to vyskúšalo, tým by sme sa vyvarovali subjektívnym tlakom a rôznym iným 
vplyvom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že kritériá pri niektorých športoch sú neporovnateľné, napríklad hokej a šach, 
- snažia sa to všetko zohľadniť, ale pri najlepšej vôli to nebude nikdy tak, aby boli všetci 
spokojní; 
- poďakoval všetkým, ktorí sa s úprimnou snahou snažili čo najobjektívnejšie tieto finančné 
prostriedky rozdeliť a verí, že to potvrdia poslanci aj svojim hlasovaním; 
- poznamenal, že ak niekto predloží nejaký lepší návrh, bude prijatý a že návrh, ktorý 
predniesla pani poslankyňa Ing. Záborská bude zohľadnený pri budúcom delení; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 418. 
 

 
K bodu 6 

 
Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 419. 
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K bodu 7 

 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7.     
 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 420. 
 
 

K bodu 8 
 
Výstavba športového areálu Technickej akadémie v Sp išskej Novej Vsi – podpora 
projektu 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8, 
- doplnil, že o tento projekt sa budú uchádzať 3 školy, 
- udelil slovo RNDr. Ruttkayovi, riaditeľovi Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. 
RNDr. Ruttkay: 
- poďakoval za možnosť vystúpiť na rokovaní MsZ, 
- požiadal mesto v mene školy o spolufinancovanie výstavby športového areálu školy, 
- poznamenal, že aj keď mesto nie je zriaďovateľom školy, ide o športový areál, ktorý bude 
slúžiť žiakom školy aj z mesta, 
- ich snahou je, aby vznikol športový areál, ktorý bude slúžiť aj okolitým komunitám, 
- požiadal, aby mesto deklarovalo dobrú vôľu prispieť na tento účel a tým vytvorilo aj tlak 
na ich zriaďovateľa, aby nepracoval len na úrovni koncepcie, ale aby taktiež prispel sumou 
80 tis. eur na túto stavbu, 
- Úrad vlády SR by dotoval projekt vo výške 40-tis. eur a Rodičovské združenie školy 
sumou 10 tis. eur, 
- na záver dodal, že je na poslancoch MsZ a vedení mesta, či chcú prispieť na výstavbu 
tohto areálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval pánovi riaditeľovi za vystúpenie; 
- poznamenal, že okrem Technickej akadémie sa budú o projekty v tejto výzve uchádzať aj 
ďalšie školy – Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves a Hotelová akadémia Spišská 
Nová Ves; 
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- uviedol, že z tohto dôvodu návrh uznesenia sa pripravil tak, aby sa prispelo všetkým 
školám spravodlivým dielom v prípade schválenia projektu; 
- podotkol, že do 5. 3. 2018 musí byť projekt podaný, všetko je na zriaďovateľovi, vyjadril 
ľútosť, že úrad KSK je v súčasnosti v takom režime, že nevyvíja  nejakú aktivitu; 
- verí, že to prejde. Pokiaľ nie, tak schválené uznesenie, nebude mať účinok. 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- teší sa z toho, že riaditelia škôl sú iniciatívni a zháňajú si možnosti, ako investovať do 
rozvoja vlastnej školy, 
- informoval sa, či aj mesto sa zaujíma o tento grant, 
- opýtal sa, že ak schválime dotáciu 20-tis. eur, či budeme mať nejakú možnosť kontroly, 
napr. či mesto bude mať človeka vo výberovej komisii, ktorá bude rozhodovať 
o dodávateľovi, 
- taktiež sa opýtal, či súčasťou toho, že poskytneme dotácie, bude daná aj podmienka, že 
areál bude k dispozícii komunite, ktorá tam žije a či v uznesení, ktoré schválime, bude aj 
určitá podmienka, že športoviská musia byť prístupné, aby sa nestalo, že budú zatvorené, 
- čo sa týka KSK, myslí si, že do 5. 3. 2018 bude zasadnutie zastupiteľstva KSK, na 
ktorom sa to bude môcť schváliť, 
- poukázal na to, že aj napriek tomu, že materiál k bodu dostali reálne v utorok na digitálne 
MsZ, ako opozícia zahlasovali aj za program a zahlasujú aj za tento bod.    
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že návrh uznesenia je koncipovaný tak, aby sme uchádzačov podporili do výšky 
nákladov 10 % na ich realizáciu,   
- manažovať to bude celé KSK, vstupovať do výberových komisií ako poslanci MsZ 
nemôžeme, 
- poznamenal, že sú 3 mesiace od volieb do VÚC a zatiaľ majú len zložený sľub a že by 
bola škoda, keby školy prišli o tieto možnosti, 
- pripomenul, že pred časom podporili športový areál na gymnáziu, ktorý je otvorený aj pre 
verejnosť, 
- uviedol, že formálne sa to môže dať do zmluvy, ale myslí si, že slovo riaditeľa školy má  
veľkú hodnotu, 
- poznamenal, že aj mesto ide do týchto výziev. 
Ing. Záborská: 
- poukázala na to, že v rozvojom pláne máme jednu prioritu – pulzujúce mesto a v rámci 
toho jeden z cieľov – podpora športu pre všetkých, 
- opýtala sa pána riaditeľa, aká je predstava, že bude tento areál naozaj prístupný. 
RNDr. Ruttkay: 
- uviedol, že ich zámerom je, aby to nebolo len viacúčelové športové ihrisko, 
- chcú tam vybudovať aj bežecký okruh s kvalitným podkladom, keďže parcela je dosť 
veľká, cca 2 600 m²; 
- rozprával s pani riaditeľkou zo ZŠ na Levočskej ulici, aj s vedením krízového centra 
Alžbetka  a ponúkol im možnosť využitia areálu, ponuku prijali; 
- poznamenal, že deti z krízového centra Alžbetka už chodia k nim aj teraz do posilňovne, 
- ďalej tam chcú vybudovať 2 basketbalové a 2 volejbalové ihriská; 
- čo sa týka využitia športového areálu, musí byť vytvorený systém režimu, aby to nebolo 
chaotické a po dvoch rokoch rozbité. 
 
 
 



8

 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že pán riaditeľ to uviedol v liste, ktorý sme dostali v pondelok, preto bol 
zverejnený na digitálne MsZ v utorok, 
- myslí si, že nikto nechce stavať na termínoch, keď ide o dobrú vec. 
Ing. Majerník: 
- požiadal o podporu daného projektu, nakoľko ide o podporu pre mládež a rozvoj nášho 
športu, 
- uviedol, že objekt je dobre situovaný a má značnú rozlohu, 
- v súčasnosti sa tento priestor využíva skôr na kultúrne podujatia, 
- myslí si, že ak sa podarí projekt zrealizovať, bude to výhodné pre celé mesto.  
Mgr. Kačenga: 
- taktiež podporil kolegu RNDr. Ruttkaya, pretože každý nový areál v meste prinesie 
radosť nielen mládeži, ale aj dospelým, 
- pri tejto výzve upozornil na jeden fakt, myslí si, že sa bude jednať o nejakú združenú 
investíciu, keďže výzva Úradu vlády SR je do maximálnej možnej výšky príspevku 40 tis. 
eur a spolufinancovanie VÚC je vo výške 5 %. To znamená, že pri plánoch, kde by areál 
mohol stáť rádovo v desiatkach tisícoch eur, aj výška príspevku 10 %, ako je spomínané 
v uznesení MsZ, nemusí byť vo výške príspevku 10 % z dotácie Úradu vlády SR, teda 4-
tis. eur zo strany mesta, ale môže narásť až do výšky 15-tis. eur, keďže realizáciu projektu 
odhaduje na sumu cca 150-tis. eur, 
- drží pánovi riaditeľovi palce, výziev je strašne veľa a maximálna výška grantu 40-tis. eur 
nie je až taká lukratívna na pokrytie výdavkov takého veľkého diela, aké sa plánuje v tomto 
areáli urobiť. 
Ing. Bubeník: 
- uviedol, že taktiež podporí tento projekt, 
- apeloval na riaditeľov stredných škôl, aby aj oni na oplátku vyšli určitým spôsobom 
športovým klubom v meste v ústrety a dali im výhodnejšie ceny alebo nejaké zľavy za 
prenájom športovísk a tým by mesto aj takýmto spôsobom tiež nepriamo podporilo znova  
športové kluby. 
V. Retter: 
- požiadal vedenie mesta, aby aj tento rok podalo žiadosť na projekt detské ihriská, projekt 
je hotový, minulý rok to bolo stopnuté pre nedostatok finančných prostriedkov v tej istej 
výzve.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že to máme pripravené, 
- čo sa týka grantov z Úradu vlády SR, v rámci mesta za posledné roky sme boli už asi  
10-krát úspešní, 
- budeme veľmi radi a urobíme všetko preto, aby prešli aj všetky 3 projekty, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 420. 
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K bodu 9 

 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 18. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
               PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                             Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                       primátor mesta                  prednostka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  418 – 421.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková, v. r.          ..........................................   
 
Mgr. Rastislav Javorský, v. r.    .........................................   
 
 
 
Zapísala: M. Husová, v. r.     .........................................  
   
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.  ..........................................  
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 5. 2. 2018 


