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Zápisnica 
 
 

napísaná 19. júla 2018 na 20. 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 jubilejné 20. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v tomto volebnom období, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov 
mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť 
pána poslanca MsZ Ľubomíra Vaica. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo 
prítomných 18 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  36           
     z toho poslanci MsZ  18                                                      
               ostatní prítomní      18              
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.55 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 
Mgr. Danielu Antalovú a Ing. Ondreja Majerníka, do návrhovej komisie PaedDr. Dávida 
Demečka, Ing. Vladimíra Jančíka, Ing. Zuzanu Záborskú. 
 
Hlasovanie za overovateľov: 
za:  18    
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za uznesenie č. 471 k bodu 3: Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 1. 
zriaďuje návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Dávid Demečko, Ing. Vladimír Jančík, Ing. 
Zuzana Záborská. 
 
Hlasovanie za návrhovú komisiu: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 471. 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. 
 
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. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 
6. Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 
7. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 - 2022 
8. Školský korčuliarsky program v súčinnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja 
9.  Správa o výsledku následnej kontroly 
10. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
11. Záver 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil s návrhom na rozšírenie programu, dal hlasovať za predložený 
program. 
 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
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K bodu 5 
 

Správa z konsolidovanej ú čtovnej závierky za rok 2017 
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: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
PaedDr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 472. 

 
 

K bodu 6 
 
Návrh 2. zmeny rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Topoliovej za úvodné slovo a požiadal o stanovisko podpredsedu 
finančnej komisie. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, 
- informoval, že finančná komisia odporučila poslancom mestského zastupiteľstva schváliť 
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 vrátane zmeny v čerpaní 
rezervného fondu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol návrh na rozšírenie uznesenia k tomuto bodu o bod d) na mimoriadnu dotáciu 
vo výške 25 000 eur pre Futbalový klub Noves  zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na podporu všeobecne prospešných služieb 
a verejnoprospešných účelov, 
- navrhol dotáciu prideliť z prostriedkov z rezervného fondu vyčlenených vo výške 40-tis. 
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eur na financovanie splátky úveru čerpaného na rekonštrukciu mosta na Ulici J. Matušku, 
uvoľnené bežné výdavky budú použité na financovanie mimoriadnej dotácie vo výške 
25 000 eur pre Futbalový klub Noves z dôvodu kritickej situácie v klube, 
- informoval, že návrhy boli prerokované na zasadnutí predsedníctva Rady športových 
klubov, 
- požiadal ostatných poslancov o podporné stanovisko pri hlasovaní, 
- avizoval, že v budúcnosti môžu aj ostatné športové kluby žiadať o dotáciu. 
Ing. Záborská: 
- predniesla návrh na doplnenie uznesenia k tomuto bodu o bod e) na poskytnutie 
mimoriadneho členského vo výške 15 000 eur pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu 
Slovenský raj & Spiš, zároveň odôvodnila návrh, 
- pochválila spoluprácu s Ing. Jančíkovou, vedúcou kancelárie primátora, spoločne plnia 
opatrenia Rozvojového plánu mesta v oblasti CR,  
- uviedla, že vklad mesta do inštitúcie je v posledných rokoch vo výške 8 600 eur,  
- informovala, že mimoriadne členské je v súlade so stanovami oblastnej organizácie 
a stáva sa súčasťou členských príspevkov, platí pravidlo, že čím vyšší členský príspevok, 
tým vyššia dotácia štátu, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval p. poslankyni a zároveň pani riaditeľke Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá veľmi fundovane vysvetlila podstatu činnosti organizácie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- pochválila mimoriadne vydarenú akciu – tohtoročný Spišský trh, 
- poďakovala všetkým zamestnancom úradu, ktorí sa podieľali za príprave trhu, 
- poukázala na to, že je to pre mesto zisková akcia s uvedením nákladov a príjmov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- označil tohtoročný Spišský trh za excelentný, pochválil bezpečnostnú zložku a taktiež 
pani prednostku ako vedúcu organizačného výboru trhu. 
Mgr. Javorský: 
- podporil návrh na doplnenie uznesenia Ing. Záborskej so zdôvodnením, že Oblastná 
organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš je najaktívnejšia v našom kraji, 
- podporil návrh na doplnenie uznesenia Mgr. Kačengu aj napriek tomu, že podľa jeho 
názoru ide o návrh mimo stanovených pravidiel, 
- poukázal na to, že viacerým poslancom mestského zastupiteľstva chýbajú informácie 
o rekonštrukcii verejného osvetlenia, rekonštrukcii mestských komunikácií a rekonštrukcii 
futbalového štadióna, 
- pripomenul, že v minulosti boli podávané informácie o významných investíciách. 
- požiadal, aby poslanci boli informovaní na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva o stave jednotlivých investičných akcií mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nesúhlasil s tvrdením Mgr. Javorského, ktorý v médiách označil náklady na výstavbu 
cyklochodníka za predražené. 
A. Akram: 
- uviedol, že rekonštrukcia mestských komunikácií, ktorá sa realizuje, bude mať pozitívny 
dopad na obyvateľov mesta, avšak poukázal na nespokojnosť obyvateľov mesta na 
sídlisku Západ s nedodržaním termínov ukončenia prác, 
- navrhol raz týždenne aktualizovať špecifické termíny, publikovať ich na mestskej 
webstránke aj na facebookovej stránke mesta. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, reagoval na vystúpenie p. primátora, ktorý podľa neho potvrdil, že 
najväčším problémom je neinformovanosť, 
- súhlasil s vystúpením pána poslanca A. Akrama k informovanosti, 
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- upozornil, že na zasadnutí finančnej komisie nikto nespochybnil oprávnenosť nákladov 
na Spišské trhy,  
- avizoval, že požiada hlavného kontrolóra, Ing. Biskupa, o zaslanie aktualizovanej správy 
z následnej kontroly cyklotrasy Hornád, 
- uviedol, že drvivá väčšina obyvateľov nášho mesta považuje cyklochodník za jeden 
z najdrahších na Slovensku. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo, podporil vystúpenie Mgr. Javorského k informovanosti,  
- poukázal na predkladanie správy o činnosti jednotlivých oddelení mestského úradu, 
v minulosti, apeloval na to, aby to bolo aj v súčasnosti,  
- upozornil na nízky stav pracovníkov na oddelení výstavby a dopravy, nedostatočnú 
komunikáciu medzi mestským úradom a mestským výborom k výstavbe parkoviska na 
sídlisku Východ vo veci rozhodnutia OÚ SNV,  
- uviedol, že podľa jeho názoru sú požiadavky mestských výborov čiastočne zanedbané, 
- odporučil posilniť stav pracovníkov na oddelení výstavby a dopravy. 
Mgr. Cpin: 
- vyjadril sa k návrhu na mimoriadnu dotáciu pre FK NOVES, 
- opýtal sa, či je možné vytvoriť koncepčnú prácu so športovými klubmi,  
- opýtal sa, či sa uskutočnili rokovania aj s hokejovým, basketbalovým a volejbalovým 
klubom a či im bola ponúknutá možnosť dotácie, aby udržali kluby v súťaži. 
Ing. Kolesár: 
- uviedol, že rokoval s pánom primátorom a s pani prednostkou, informáciu podá na 
stretnutí predsedov mestských výborov, poukázal na dostatočnú informovanosť v prípade 
požadovaných informácií. 
Mgr. Kačenga: 
- poďakoval za slovo, pripomenul, že sa uskutočnili rokovania s viacerými klubmi 
združenými v Rade športových klubov, vzhľadom na finančné možnosti mesta je možné 
zaoberať sa nimi na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva, 
- upozornil je situácia vo futbalovom klube je zlá. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vyjadrenie pani prednostku. 
Ing. Bednárová: 
- vyjadrila spokojnosť s oddelením výstavby a dopravy, všetci piati pracovníci si príkladne 
plnia svoje povinnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že cieľom rekonštrukcie komunikácií je životnosť až niekoľko desaťročí, nielen 
niekoľkých rokov, z uvedeného dôvodu je časovo náročnejšie splniť termíny ukončenia 
prác, 
- pripomenul, že cyklochodník Hornád je hodnotený v rámci Slovenského seminára medzi 
najlepšími na Slovensku, 
- uviedol, že mesto vstupuje do vývoja klubov iba vtedy, ak je to nevyhnutné, keď je 
krízová situácia. Prednedávnom mesto riešilo hokejový klub, zhruba pred troma rokmi 
basketbalový klub,  
- požiadal o podporu poslancov pri návrhu podpory OO CR Slovenský raj & Spiš,  
 
 
 
 
- požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch, najprv o návrhu pána 
poslanca Mgr. Kačengu. 
PaedDr. Demečko:  
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- prečítal návrh na doplnenie uznesenia pána poslanca Mgr. Kačengu k bodu 6 bod d) 
mimoriadnu dotáciu 25 000 eur pre FK NOVES Spišská Nová Ves, ktorá sa poskytne 
v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na 
podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh bol prijatý. 
  
PaedDr. Demečko:  
- prečítal návrh na doplnenie uznesenia pani poslankyne Ing. Záborskej k bodu 6:  
e) mimoriadne členské vo výške 15 000 eur pre OO CR Slovenský raj & Spiš, 
f) použitie rezervného fondu vo výške 40 000 eur na financovanie splátky úveru čerpaného 
na rekonštrukciu mosta na Ulici J. Matušku, uvoľnené bežné výdavky budú použité na 
financovanie mimoriadnej dotácie vo výške 25 000 eur a mimoriadneho členského vo 
výške 15 000 eur. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
PaedDr. Demečko:  
- prečítal upravený návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o započítanie hlasu, nakoľko p. poslanec Adnan Akram mal technický problém 
s hlasovaním. 
Opravený počet v hlasovaní: 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh bol prijatý. 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 473. 
 
 

K bodu 7 
 
Návrh na ur čenie volebných obvodov a po čtu poslancov v nich pre vo ľby do orgánov 
samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 - 2022 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal JUDr. Dulákovú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu.  
JUDr. Duláková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
PaedDr. Demečko:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 474. 
 
 

K bodu 8 
 
Školský kor čuliarsky program v sú činnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja 
Predložil: Ján Magdoško, riadite ľ STEZ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal p. Magdoška, riaditeľa STEZ, o uvedenie materiálu. 
p. Magdoško: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- podal návrh obyvateľov mesta, aby mesto umiestnilo spomaľovače pred priechody pre 
chodcov pri cyklochodníku Hornád, nakoľko viaceré sú pre používateľov cyklochodníka 
vnímané ako potenciálne nebezpečné kolízne body. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za návrh, budeme sa ním zaoberať. 
Mgr. Cpin: 
- opýtal sa, či školský korčuliarsky program je určený pre deti základných škôl a aj pre deti 
materských škôl. 
J. Magdoško: 
- potvrdil, že program je určený aj pre deti materských škôl. 
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Mgr. Antalová: 
- poďakovala za slovo, opýtala sa, či nemôže projekt prebiehať aj v popoludňajších 
hodinách. 
J. Magdoško: 
- popoludní to nie je možné, vtedy na zimnom štadióne trénujú kluby.  
Ing. Záborská: 
- poďakovala za dobrú myšlienku projektu, podporí ho.  
PaedDr. Demečko: 
- uviedol, že každá škola si môže školský vzdelávací program vyplniť práve týmto kurzom.  
Mgr. Antalová: 
- uviedla, že projekt podporí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
PaedDr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 475. 
 
 

K bodu 9 
 
Správa o výsledku následnej kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- konštatoval, že ku kontrole pripomienky nemá,  
- požiadal Ing. Biskupa, aby poslal všetkým poslancom mestského zastupiteľstva 
upravenú správu o výsledku kontroly k cyklochodníku Hornád. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
PaedDr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia 427 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 476. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku od 9.40 hod. – 9.50 hod. 

 
 

K bodu 10 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- spolu s predkladateľom materiálu navrhol bod č. 17 týkajúci sa spoločnosti Eurobus, a. s. 
a bod č. 23 týkajúci sa projektu Pumperhaus predsunúť pred ostatné body, pričom 
číslovanie ostane nezmenené, 
- požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie materiálu. 
 
Bod 10/17 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Gerši: 
- poďakoval za slovo, informoval o zámere projektu,  
- pripomenul, že spoločnosť Eurobus, a. s., dlhodobo vykonáva verejnú hromadnú 
dopravu, 
- uviedol, že cena projektu je podľa štúdie odhadovaná na 1 300-tis. eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- informoval, že s obsahom projektu bol oboznámený už pred rokom, 
- upozornil, že malo by byť v záujme mesta rekonštruovať autobusovú stanicu a nie 
v záujme inej spoločnosti, 
- zaujímal sa, či by nebolo vhodné použiť dlhodobú nájomnú zmluvu z dôvodu, že o štyri 
roky bude vyhlásená verejná súťaž na verejného prepravcu. 
Ing. Gerši: 
- informoval, že podľa zákona vlastník autobusovej stanice nemusí byť prepravcom 
autobusovej stanice, zákon stanovuje povinnosť využívania autobusovej stanice pre 
všetkých prepravcov s licenciou. 
- uviedol, že spoločnosť preferuje kúpu autobusovej stanice, nie dlhodobý prenájom. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa Ing. Geršiho, čo v prípade, ak spoločnosť nedostane dotáciu a nebude úspešná 
v projekte. 
Ing. Gerši: 
- uviedol, že otázka vlastníctva nie je pre nich prioritou. Záujem o kúpu prejavili z dôvodu 
možnosti získať prostriedky z eurofondov, a to bude možné iba do roku 2020. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či dotáciu môže žiadať iba vlastník. 
Ing. Gerši:  
- áno, musí byť právny vzťah. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či stačí zmluva o budúcej zmluve. 
Mgr. Javorský: 
- potvrdil, že projekt podporí, 
- opýtal sa Ing. Kellnera, či je možné odpredať majetok mesta s podmienkou. 
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Ing. Kellner: 
- áno, je možné pripraviť zmluvu so stanovenou podmienkou predkupného práva a pod. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že v tomto neštandardnom prípade by pomohlo, aby znenie zmluvy bolo 
schvaľované MsZ. 
Ing. Gerši: 
- uviedol, že každá zmluva je dohodou dvoch strán, ktoré sa dohodnú na istých 
podmienkach. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil na to, že schvaľujeme zámer predaja nehnuteľnosti. 
Ing. Bubeník: 
- súhlasil, aby bol zámer predaja schválený.  
Ing. Jančík: 
- opýtal sa, či spoločnosť je ochotná pristúpiť k dohode o cene nehnuteľnosti. 
Ing. Gerši: 
- informoval, že o cena nie je definitívne stanovená. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že zámer predaja podporí. 
Ing. Gerši: 
- vysvetlil výhody realizácie projektu ich spoločnosťou, a to, ak by projekt financovalo 
mesto, tak by bol o 20 % drahší a mesto by muselo tiež zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu. 
Mgr. Grečková: 
- zaujímala sa, či už spoločnosť v nejakom inom meste rekonštruovala autobusovú 
stanicu. 
Ing. Gerši: 
- zatiaľ nie. 
V. Retter: 
- opýtal sa, či dopravca prímestskej autobusovej dopravy bude môcť používať 
zrekonštruovanú autobusovú stanicu. 
Ing. Gerši: 
- informoval, že autobusovú stanicu môže využívať každý dopravca s platnou dopravnou 
licenciou.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- odporučil schváliť zámer predaja bez stanovenia kúpnej ceny, tú navrhol stanoviť pri 
schvaľovaní zmluvy. Požiadal takéto zámery prerokovať v komisii výstavby. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že žiadosť bola doručená 11. 7. 2018, 
- upozornil, že uznesenia nemôžu byť platné pri predaji bez uvedenej ceny. 
Ing. Kellner: 
- cena je potrebná. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol doplnenie uznesenia v časti 2. schvaľuje: za kúpnu cenu najmenej vo výške 200-
tis. eur, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby doplnil uznesenie o sumu a prečítal celý návrh 
uznesenia, v ostatných bod nehnuteľností nebudú čítané celé znenia uznesení. 
PaedDr. Demečko: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/17, tak ako bol písomne predložený 
s doplnenou kúpnou cenou.  
Hlasovanie: 
za:  18     



11

proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 495. 
 
Bod 10/23 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Javorský: 
- dal procedurálny návrh na stiahnutie bodu z rokovania. 
Ing. arch. Kruliac: 
- predstavil návrh projektového zámeru, v ktorom pre majiteľa objektu spracoval 
architektonickú štúdiu prestavby existujúceho kultúrneho domu na polyfunkčný objekt. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol, aby bol projekt zaradený do programu rokovania na najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla odpredať majiteľovi nehnuteľnosti pozemky pod budovou. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že znenie uznesenia je koncipované tak, že sa jedná o predaj pozemkov pod 
nehnuteľnosťou. 
Ing. Gonda: 
- upozornil, že riešenie je tak radikálne, že časť domu kultúry sa zlikviduje a postaví sa 
nový objekt s pozemnými parkoviskami. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zopakoval, že zatiaľ sa odpredávajú iba pozemky pod nehnuteľnosťou. 
Ing. Jančík: 
- uviedol, že, ak by nebol predstavený ďalší zámer o vybudovanie polyfunkčného objektu, 
tak by táto diskusia ani nebola, postupovalo by sa ako pri rokovaní o pozemkoch pod 
nehnuteľnosťou majiteľa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa pána poslanca Mgr. Javorského, či trvá na svojom procedurálnom návrhu na 
stiahnutie bodu z rokovania. 
Mgr. Javorský: 
- potvrdil, že trvá na svojom návrhu. 
Ing. Záborská: 
- zaujímala sa, do akej miery je požadovaná zmena územného plánu v tomto území. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko na zasadnutí nebol prítomný Ing. arch. Štubňa, otázka nebola zodpovedaná, 
- požiadal o hlasovanie návrhu pána poslanca Mgr. Javorského, aby bol bod stiahnutý 
z rokovania. 
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  0 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 



12

PaedDr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10/23, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 504. 
 
Bod 10/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/1, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 477. 
 
Bod 10/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/2, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 478. 
 
Bod 10/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/3, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 479. 
 
Bod 10/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, 
- uviedol, že tento predaj nehnuteľnosti je podľa jeho názoru zvláštny, 
- opýtal sa, z akého dôvodu je materiál opätovne predkladaný. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že nebol schválený predaj, ale budúci predaj. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že sa zdrží hlasovania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/4, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 480. 
 
Bod 10/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/5, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  4     
proti:  2 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 481. 
 
Bod 10/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- pripomenul, že materiál neschválili na predošlom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
nesúhlasil s opätovným predkladaním. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- opýtal sa Ing. Majerníka, predsedu mestského výboru č. 3 Ferčekovce, či sa nechce 
k materiálu vyjadriť. 
Ing. Majerník: 
- mestský výbor č. 3 odporučil schváliť zámer predaja. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že poslanci mestskej časti Ferčekovce apelovali na p. Dluhoša, aby areál 
upravil. 
V. Retter: 
- informoval o snahe športového klubu aj MsV č. 3 obnoviť areál. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/6, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  4 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 482. 
 
Bod 10/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/7, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 483. 
 
Bod 10/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/8, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 484. 
 
Bod 10/9 
Ing. Kellner: 
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- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/9, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 485. 
 
Bod 10/10/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- pripomenul, že zámer predaja bol riešený na predošlom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, opýtal sa aký je rozdiel. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/10/1, tak ako bol písomne 
predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 486. 
 
Bod 10/10/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/10/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 487. 
 
Bod 10/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/11, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 488. 
 
Bod 10/12 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/12, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 489. 
 
Bod 10/13 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/13, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 490. 
 
Bod 10/14 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/14, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 491. 
 
Bod 10/15 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/15, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 492. 
 

 
Bod 10/16/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/16/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 493. 
 
Bod 10/16/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/16/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 494. 
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Bod 10/18 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo, 
- upozornil, že v tomto prípade sa nejedná len o zastávky prímestskej dopravy, sú to aj 
zastávky prímestskej hromadnej dopravy. 
Ing. Kellner: 
- pokiaľ sú to zariadenia pre autobusovú dopravu, tak by mali mať prístup do autobusovej 
stanice. 
Ing. Gonda: 
- upozornil, že prístup nie je zadarmo, je odplatný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o podporu poslancov pri hlasovaní, 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/18, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 496. 
 
Bod 10/19/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/19/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 497. 
 
Bod 10/19/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/19/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
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zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 498. 
 
Bod 10/20/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/20/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 499. 
 
Bod 10/20/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/20/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 500. 
 
Bod 10/21/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/21/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 501. 
 
Bod 10/21/2 
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Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/21/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 502. 
 
Bod 10/22 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/22, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 503. 
 
Bod 10/24 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal poslancov, aby zamietli kúpu pozemku, 
- upozornil na podľa jeho názoru vysokú cenu. 
Ing. Kellner: 
- odporučil pozemok kúpiť, 
- poukázal na zdôvodnenie oddelenia územného plánovania, ktoré je položkovite uvedené 
v materiáli. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že toto majetkoprávne vysporiadanie nie je jednoduché. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol kúpnu cenu po 30 eur/m². 
Ing. Gonda: 
- navrhol ponúknuť cenu podľa znaleckého posudku. 
Ing. Kellner: 
- cena určená znaleckým posudkom bude určite okolo 65 eur/m². 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Mgr. Kačengu, či trvá na svojom návrhu, a to, kúpnu cenu po 30 eur/m². 
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Mgr. Kačenga: 
- nie. 
Mgr. Javorský: 
-  navrhol, aby cena bola určená znaleckým posudkom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol doplniť do uznesenia kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
PaedDr. Demečko: 
- prečítal upravený návrh uznesenia k bodu 10/24. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 505. 
 
Bod 10/25 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/25, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 506. 
 
Bod 10/26 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
10/26, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 507. 
 
 
Bod 10/27 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či ide skutočne iba o ťarchu pre pozemné elektrické vedenia. 
Ing. Kellner: 
- potvrdil, že áno. 
Mgr. Antalová: 
- vyjadrila názor, že káble by sa mali pripájať na pozemku žiadateľa, nie mesta.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 10/27, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:  1 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 508. 
 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti sociálno-zdravotnej komisie. 
 
 

K bodu 11 
 

Záver 
 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 20. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
                PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                        Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                       primátor mesta                  prednostka MsÚ 
 
 
 
  Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  471 – 508 
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Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.                         ...................................................... 
 
 
Ing. Ondrej Majerník, v. r.                               ...................................................... 
  
 
Zapísala: PhDr. Ivana Tomajková, v. r.                    ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.             .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 25. 7. 2018  


