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Zápisnica 
 
 

napísaná 26. septembra 2018 na 21. 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 21. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v tomto volebnom období, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov 
mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť 
pána poslanca Ing. Jozefa Gondu. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo 
prítomných 17 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  40           
     z toho poslanci MsZ  18  (pani poslankyňa Ing. Záborská prišla   
                                                                       v priebehu rokovania)              
               ostatní prítomní      22              
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod.   
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.25 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 
Mgr. Michala Demečka a Ing. Zuzanu Záborskú, do návrhovej komisie Mgr. Danielu 
Antalovú, Ing. Michala Beharku, Bc. Ing. Janku Brziakovú. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za uznesenie č. 509 k bodu 3: Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 1. 
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určuje overovateľov zápisnice a prijatých uznesení, a to: Mgr. Michal Demečko a Ing. 
Zuzana Záborská, 
2. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Daniela Antalová, Ing. Michal Beharka, Bc. 
Ing. Janka Brziaková. 
 
Hlasovanie za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení a návrhovú komisiu: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 509. 
 
 

 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. Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi 
6. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2018 a Monitorovacia 
správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2018 
7. Schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie modernizácie a výstavby 
Futbalového štadióna v Spišská Nová Ves 
8. Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ 
Komenského v Spišskej Novej Vsi 
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a návrh na uzatvorenie dohody 
o spoločnom školskom obvode s obcou Hnilec 
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach  
11. VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území 
mesta Spišská Nová Ves 
12. VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Spišská Nová Ves 
13. Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN 6/2013 v roku 2018 
14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
15. Správa o výsledkoch kontrol 
16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 
Vsi 
18. Záver 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za predložený program. 
 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil bod s názvom Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská 
Nová Ves, lokalita Kúdelník II, navrhol ho zaradiť do programu ako bod 6 a číslovanie 
ostatných bodov presunúť, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol doplniť bod s názvom Otázky, interpelácie poslancov ako bod 18. 
 
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. Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi 
6. Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita 
Kúdelník II 
7. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2018 a Monitorovacia 
správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2018 
8. Schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie modernizácie a výstavby 
Futbalového štadióna v Spišská Nová Ves 
9. Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ 
Komenského v Spišskej Novej Vsi 
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a návrh na uzatvorenie dohody 
o spoločnom školskom obvode s obcou Hnilec 
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach  
12. VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území 
mesta Spišská Nová Ves 
13. VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Spišská Nová Ves 
14. Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN 6/2013 v roku 2018 
15. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
16. Správa o výsledkoch kontrol 
17. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
18. Otázky, interpelácie poslancov 
19. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 
Vsi 
20. Záver 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za upravený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
 

K bodu 5 
 

Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastup iteľstvom v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 509. 

 
 

K bodu 6 
 

Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Sp išská Nová Ves, lokalita 
Kúdelník II 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. arch. Štubňu, vedúceho oddelenia územného plánovania 
a stavebného poriadku, o uvedenie materiálu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- požiadal zástupcu spracovateľa, Ing. arch. Michala Gaja o stručný komentár 
a prezentáciu materiálu, následne Ing. Čecha zo spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., 
o vyjadrenie. 
Ing. arch. Gaj: 
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- prezentoval návrh zmien a doplnkov ÚP v súvislosti s plánovanou výstavbou 4. a 5. 
etapy skládky Kúdelník II. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. arch. Gajovi za vystúpenie a požiadal Ing. Čecha o stanovisko. 
Ing. Čech: 
- informoval, že skládka sa stala strategickým bodom pre zabezpečenie dlhodobo 
udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva v našom meste, 
- uviedol životnosť 4. etapy rozšírenia skládky odpadov do roku 2031 a 5. etapy do roku 
2038, 
- upozornil, že skládka odpadov v Žakovciach končí činnosť, najbližšie je spaľovňa 
odpadov v Košiciach,  
- informoval, že vývoz odpadu do Košíc by bol podľa jeho názoru finančne veľmi nákladný, 
- informoval o prebiehajúcej etape vysporiadania pozemkov od vlastníkov, do konca tohto 
roka by mala byť ukončená, 
- upozornil, že po roku 2035 bude možný iba systém spaľovania odpadu, skládkovanie 
tohto typu bude zakázané, 
- poďakoval vedeniu mesta, poslancom mestského zastupiteľstva za spoluprácu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu komisie komunálneho rozvoja Ing. 
Bubeníka o stanovisko. 
Ing. Bubeník: 
- informoval, že komisia komunálneho rozvoja odporučila poslancom mestského 
zastupiteľstva schváliť Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská 
Nová Ves, lokalita Kúdelník II. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková:  
- prečítala neúplný návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie nebolo platné. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby dočítala celý návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková:  
- dočítala úplný návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 511. 
 
 

K bodu 7 
 
Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. p olrok 2018 a Monitorovacia správa 
o plnení programového rozpo čtu za 1. polrok 2018 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
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materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Topoliovej za úvodné slovo a požiadal o stanovisko predsedníčku 
finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informoval, že finančná komisia odporučila poslancom mestského zastupiteľstva zobrať 
na vedomie Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2018 
a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2018 . 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 512. 
 
 

K bodu 8 
 
Schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii rekon štrukcie, modernizácie a výstavby 
Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal JUDr. Dulákovú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu.  
JUDr. Duláková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- na úvod svojho vystúpenia uviedol, že podporuje rekonštrukciu futbalového štadióna, 
- opýtal sa, prečo poslanci mestského zastupiteľstva nedostali novú vizualizáciu prestavby 
futbalového štadióna s uvedením predpokladaných nákladov, 
- opýtal sa aj na podrobnosti súvisiace s verejným obstarávaním, 
- zaujímal sa, kto vykonal búracie práce. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že k rozpočtovému nákladu sa vyjadril riaditeľ Správy telovýchovných zariadení 
na jednom z predošlých zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
- informovala o odhadovanej výške rozpočtu na celkovú rekonštrukciu, a to približne vo 
výške 2 mil. eur, vrátane dotácie, ešte stále sa spracováva projektová dokumentácia, ktorú 
zabezpečuje pre STEZ miestny projektant, verejné obstarávanie na dodávateľa stavby 
nebude robiť SFZ, v zmluve je uvedené zaobstarávanie VO na tribúny SFZ, je to pre 
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mesto záväzné. Čiže zvyšok si bude obstarávať partner SFZ, to je STEZ alebo garant, to 
je mesto Spišská Nová Ves, 
- uviedla, že projektovú dokumentáciu po konzultáciách s futbalových zväzom vybral 
STEZ, 
- informovala, že dokončené búracie práce boli realizované mimo tento projekt, búralo sa 
niečo, čo legálne neexistovalo. 
Mgr. Javorský: 
- opätovne upozornil, že by bolo vhodné poslancom predložiť aktuálne informácie, 
- reagoval na vystúpenie Ing. Bednárovej, 
- citoval čl. 3 bod 13 predloženej zmluvy, 
- podľa jeho názoru nie je nikde v materiáli vyšpecifikované, že predmetom rekonštrukcie 
futbalového štadióna sú tribúny. 
JUDr. Duláková: 
- citovala čl. 3, bod 1, písmeno c, kde predmetom zmluvy je výroba, dodávka a montáž 
montovaných tribún vrátane sedadiel. 
Mgr. Kačenga: 
- potvrdil, že celková rekonštrukcia futbalového štadióna bude v tej najnižšej finančnej 
verzii s nákladom okolo 2 miliónov eur v závislosti od toho, čo všetko bude tvoriť nový 
štadión, pri 750 tis. dotácii SFZ, 
- informoval, že nový futbalový štadión v našom meste bude veľmi podobný Futbalovému 
štadiónu v Žiari nad Hronom. Odprezentovaná štúdia bola nedostatočná z pohľadu 
rekonštrukcie moderného štadióna. 
Ing. Bednárová: 
- podotkla, že prostriedky mesta nezaťažia rozpočet v jednom kalendárnom roku, 
rozpočítajú sa na viac rokov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pochválil pána poslanca Mgr. Kačengu, ktorý mal najväčšiu zásluhu na tom, že futbalový 
zväz poskytol mestu finančnú dotáciu. 
J. Magdoško: 
-  predloženie pôvodnej vizualizácie štadióna bola chyba, nespĺňala viaceré podmienky, 
- informoval, že vizualizácia sa ukončuje v týchto dňoch, celková stavba nového štadióna 
bude napodobeninou futbalového štadióna v Žiari nad Hronom, zväz požaduje tribúny, 
ktoré má už odsúhlasené. 
Mgr. Javorský: 
- zopakoval, že rekonštrukciu futbalového štadióna kvituje, 
- poukázal na to, že poslanci mestského zastupiteľstva sú nedostatočne informovaní. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že areál sa môže postupne dobudovať, rozšíriť, nie je to ukončené. 
Mgr. Cpin: 
- požiadal, aby poslanci mestského zastupiteľstva boli písomne oboznámení o novej 
vizualizácii štadióna. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že náš nový štadión bude podobný, nie totožný so štadiónom v Žiari nad 
Hronom, 
- upozornil na chybu číslovania v predloženom uznesení, 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala opravený návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková:  
- prečítala návrh opravený uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 513. 
 
 

K bodu 9 
 
Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ 
Komenského v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu spoločne s vizualizáciou projektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s predloženým projektom, verí v podporu poslancov pri hlasovaní. 
Ing. Záborská: 
- podporila a pochválila projekt, pripomenula, že mesto disponuje štúdiou zraniteľnosti 
a dopadov zmeny klímy na túto oblasť je vyčlenených množstvo finančných prostriedkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že spolu sú štyri takéto školské projekty, pričom v Košickom kraji je ich dvadsať, 
- poďakoval za iniciatívu pri príprave projektov pani vedúcej oddelenia školstva a aj 
riaditeľom škôl, 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila schváliť zapojenie sa základnej 
školy do projektu, 
- prečítala návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 514. 
 
 

K bodu 10 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o ur čené školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a návrh na u zatvorenie dohody 
o spolo čnom školskom obvode s obcou Hnilec 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 515 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 515. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku od 9.40 hod. – 9.50 hod. 

 
 

K bodu 11 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o ur čení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko predsedníčku finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informoval, že finančná komisia odporučila poslancom mestského zastupiteľstva schváliť 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 516 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 516. 
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K bodu 12 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok n a 
umiest ňovanie volebných plagátov na verejných priestranstv ách po čas volebnej 
kampane na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal JUDr. Dulákovú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Duláková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 517 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 517. 

 
 

K bodu 13 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal JUDr. Dulákovú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Duláková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 518 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 518. 
 
 

K bodu 14 
 
Prehľad pridelených dotácií pod ľa VZN č. 6/2013  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14, podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 519 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 519. 

 
 

K bodu 15 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 520 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržal sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 520. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku po bode 16. 
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K bodu 16 

 
Správa o výsledkoch kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia 521 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 521. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku od 9.55 hod. – 10.10 hod. 

 
 

K bodu 17 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie materiálu, 
- navrhol, aby návrhová komisia nečítala znenia návrhov uznesení, požiadal o hlasovanie 
k bodom, tak ako boli písomne predložené. 
 
Bod 17/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/1, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 



13

nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 522. 
 
Bod 17/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/2, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 523. 
 
Bod 17/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
M. Jankovič: 
-  opýtal sa, prečo je pozemok predávaný týmto spôsobom, 
- doteraz nedostal odpoveď, ktorú žiadal od mestského úradu pred ¾ rokom, 
- poukázal na transparentné riešenie v prípade odkúpenia pozemku Mgr. Grečkovej. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že priľahlé pozemky sa vo väčšine prípadov predávajú priamym predajom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že pani viceprimátorka ponúkla vo verejnej obchodnej súťaži dvojnásobnú 
cenu za odkúpenie pozemku stanovenej znalcom. 
A. Akram: 
- navrhol odpredaj pozemku formou verejnej obchodnej súťaže z dôvodu transparentnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko Ing. Kellnera. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že je na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva, či uprednostnia spôsob 
obvyklý alebo sa rozhodnú, že zvolia iný spôsob riešenia pri predaji. 
Mgr. Javorský: 
- podľa jeho názoru užívali vlastníci bytov pozemok v dobrej viere takmer 50 rokov, 
- opýtal sa p. Jankoviča, či poslal žiadosť na odkúpenie pozemku. 
p. Jankovič: 
- nie, na toto zasadnutie mestského zastupiteľstva žiadosť neposlal. 
Mgr. Javorský: 
- informoval, že bude hlasovať za odpredaj pozemku pre vlastníkov bytov bytového domu 
s odôvodnením, že systém by mal byť nastavený rovnako pre každého, navyše mal p. 
Jankovič možnosť vyjadriť sa k zámeru predaja. 
p. Jankovič: 
- reagoval na vystúpenie Mgr. Javorského, 
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- mal vedomosť, že pojem osobitý zreteľ bol zrušený, preto spochybnil predaj tohto 
pozemku týmto spôsobom. 
Ing. Jančík: 
- poďakoval za slovo, 
- opýtal sa p. Jankoviča, či má záujem odkúpiť pozemky. 
p. Jankovič: 
- odpovedal kladne. 
Ing. Jančík: 
- opýtal sa p. Jankoviča za akým účelom má záujem odkúpiť pozemky. 
p. Jankovič: 
- uviedol, že za účelom využitia na rekreačný účel, stavby altánku, parkovania. 
Ing. Jančík: 
- informoval, že podporí predaj pozemku pre obyvateľov bytového domu. 
p. Paľová: 
- vystúpila v mene vlastníkov bytového domu, ktorí majú záujem pozemok odkúpiť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa pána poslanca A. Akrama, či trvá na svojom návrhu, a to, odpredať pozemok 
formou verejnej obchodnej súťaže. 
A. Akram: 
- stiahol návrh. 
Ing. Beharka: 
- uviedol, že pán Jankovič mal dostatok času vyjadriť sa k tomuto zámeru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/3, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržal sa: 1 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 524. 
 
Bod 17/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/4, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 525. 
 
Bod 17/5 
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 17/5, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  4 
zdržal sa: 1 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 526. 
 
Bod 17/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/6, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  1 
zdržal sa: 2 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 527. 
 
Bod 17/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/7, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 528. 
 
Bod 17/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 17/8, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 529. 
 
Bod 17/9/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
17/9/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  1 
zdržali sa: 5 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 530. 
 
Bod 17/9/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
17/9/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 531. 
 
Bod 10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
17/10, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 532. 
 
Bod 17/11 
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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 
17/11, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 533. 
 
Bod 17/12 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
17/12, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 534. 
 
Bod 17/13/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o podporu poslancom mestského zastupiteľstva pri hlasovaní, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
17/13/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 535. 
 
Bod 17/13/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
17/13/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 536. 
 
Mgr. Javorský: 
- požiadal o opakovanie hlasovania k bodu 5 v tomto materiáli, pretože z jeho strany šlo 
o chybné hlasovanie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, ktorého bodu sa to týkalo. 
Mgr. Javorský: 
- upresnil, že sa to týkalo predaja pozemku pre lyžiarsky klub. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za návrh pána poslanca Mgr. Javorského, aby sa opakovalo hlasovanie 
týkajúce sa predaja pozemku pre lyžiarsky klub. 
Hlasovanie: 
za:  6     
proti:  5 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 2 
Návrh neprešiel.  
 
 

K bodu 18 
 
Interpelácie, otázky poslancov 
 
Mgr. Javorský: 
- opätovne požiadal o podanie aktuálnych informácií k rekonštrukcii mestských 
komunikácií a rekonštrukcii verejného osvetlenia na webovej stránke mesta alebo v 
písomnej podobe, 
- opýtal sa Ing. Mgr. Petka, riaditeľa spoločnosti Lesov mesta, v akom stave je súdny spor 
so spoločnosťou Bomar, zaujímal sa tiež o predaj nehnuteľností, 
- informoval o sťažnostiach obyvateľov Hanulovej ulice na výšku chodníka, uviedol, že 
pôjde na obhliadku s Ing. Susom.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že informácie o stave jednotlivých investičných akciách priebežne poskytujú 
jednotlivé komisie a takisto sú zverejnené v novom IČKU a na webovej stránke, 
- požiadal Ing. Mgr. Petka o stanovisko. 
Ing. Mgr. Petko: 
- uviedol, že výpis z najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Lesy 
mesta poskytnú Mgr. Javorskému, súdny spor ešte prebieha. 
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K bodu 19 
 
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestsk om zastupite ľstve v Spišskej Novej 
Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti sociálno-zdravotnej komisie. 
Ing. Majerník: 
- informoval o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta. 
Mgr. Kačenga: 
- informoval o činnosti komisie školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre 
posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
 
 

K bodu 20 
 

Záver 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že sa uskutoční ešte jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto 
zložení k rozpočtu mesta na rok 2019 a ďalšie bude slávnostné 29. novembra, teda v deň 
750. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, 
- uviedol, že pripravený je aj mapping – na budovu evanjelického kostola, 
- želal si dôstojný priebeh volebnej kampane. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- pochválila rozvoj mesta, ktorý je zásluhou aj pána primátora. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že všetko, čo sa v meste dosiahlo, je spoločným dielom, 
- pozval prítomných na pracovné a slávnostné zasadnutie mestských zastupiteľstiev. 
 
 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 21. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.  
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              PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                                   Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                      primátor mesta                    prednostka MsÚ 
 
 
 
  Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  509 – 536  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Mgr. Michal Deme čko, v. r.                          ................ ...................................... 
 
 
Ing. Zuzana Záborská, v. r.                           ...................................................... 
  
 
Zapísala: PhDr. Ivana Tomajková, v. r.                   ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.              .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 2. 10. 2018  


