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Zápisnica 

 
napísaná 13. júna 2019 na 5. zasadnutí  

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

 
 
 Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta, otvoril 5.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a 
ostatných prítomných. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       42     
      z toho poslanci MsZ            19  
                ostatní prítomní                    23    
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       12.45 hod.  
 
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnut ia 

 
 Zápisnica z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola overená bez 
pripomienok. 
 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a Mgr. Jozefa Kačengu, do 
návrhovej komisie Mgr. Petra Bednára, Mgr. Andreja Cpina a Valtera Rettera, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
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Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 63. 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
Ing. Bečarik: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce 
návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, požiadal návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4. 
Hlasovanie: 
za:  19 
proti:  0 
zdržali sa: 0    
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 64. 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Plnenie uznesení MsZ 
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 

2/2019 - novelizácia 
7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 
8. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov 
9. Poskytnutie kapitálovej dotácie pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi 
10. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 

2016 - 2021 
11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Špeciálnej materskej školy 

sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení 
12. Schválenie spolufinancovania projektu Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta 
13. Schválenie spolufinancovania projektu Prestavba cyklochodníka pri bývalých 

kasárňach 1. etapa 
14. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny, štatútu a organizačnej schémy ZOO v Sp. 

Novej Vsi 
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15. Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Lesy mesta SNV, s. r. o. 

16. Voľba člena mestského výboru č. 9 – Telep, Modrý vrch 
17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 
18. Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2019 
19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
20. Interpelácie, otázky poslancov 
21. Záver 

 

 
 

K bodu 5 
 

Plnenie uznesení Mestského zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta mestského  úradu 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Kellnera, prednostu mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 65. 

 
 

K bodu 6 
 
Zásady hospodárenia s finan čnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 
- novelizácia 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
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Ing. Pastiran: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť Zásady 
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019, 
- poznamenal, že z pohľadu hospodárenia mesta a jeho organizácií najzávažnejšia zmena 
sa týka hospodárenia príspevkových organizácií mesta, ako príklad uviedol ZOO. 
Ing. Záborská: 
- opýtala, sa,  v ktorej časti zásad môžeme vidieť väzbu na Rozvojový plán mesta Spišská 
Nová Ves. 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že na Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves väzba nie je, je to len 
zosúladenie zákona na naše podmienky, možno v časti programové rozpočtovanie, ale na 
to je samostatná smernica, ktorá nie je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 66. 

 
 

K bodu 7 
 

Návrh na 2. zmenu rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť 2. zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2019, 
- poukázal na to, že schvaľujeme už 2. zmenu rozpočtu a dobiehame určité veci, ktoré  
pokiaľ by sme boli silnejší, mohli byť vykryté v rozpočte už na začiatku. Je to  taký odkaz 
na financovanie roku 2020, ako budeme vedieť zostaviť rozpočet.  
-  poukázal na pozitívne kofinancovanie projektových zámerov. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na čiastku 145-tis. eur na káblové rozvody v rámci rekonštrukcie verejného 
osvetlenia. Poznamenal, že v  rámci koncesnej zmluvy sú veci neujasnené, káblové 
rozvody ostali naďalej mestu a nie spoločnosti, ktorá spravuje verejné osvetlenie. 
Podotkol, že káblové rozvody sa rekonštruovali už v minulom roku, takže mohli byť 
splatené už v minuloročnom rozpočte, ktorý spravovalo bývalé mestské zastupiteľstvo, ale 
splátka faktúr za obnovu káblových rozvodov ostala na tomto mestskom zastupiteľstve. 
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- opýtal sa na presun 5-tis. eur na foliovanie bazénov, ktoré boli schválené na minulom 
rokovaní mestského zastupiteľstva, aby sa mohli bazény v rámci mesta obnoviť. Ďalej 
poznamenal, že otvorenie letného kúpaliska sa odsúva a zároveň sa určitá čiastka vracia 
späť do rozpočtu a ide sa riešiť prívod vody na tenisové kurty. Požiadal o stanovisko 
riaditeľa STEZ, ako pokračuje foliovanie bazénov, či budú k dispozícii počas letnej sezóny. 
Ing. Hovaňák: 
- uviedol, že foliovanie bazénov z pohľadu technologického procesu, ale aj vzhľadom na 
to, že bolo  nepriaznivé počasie v mesiaci máj sa nestihlo, je presunuté na jeseň, 
- poznamenal, že ich mrzí vzniknutá situácia s neskorším otvorením letného kúpaliska. 
Všetko vzišlo z toho, že máj bol daždivý a tiež z toho dôvodu, že pripravujú určité novinky 
ako napr. areál nafukovacích atrakcií, s čím sú taktiež spojené určité prípravy a ešte k 
tomu vznikli aj problémy s vnútornými bazénmi.  
 Ing. Bečarik: 
- požiadal pána riaditeľa STEZ, aby zintenzívnili prácu a snažili sa zo všetkých síl 
o urýchlenie otvorenia letného kúpaliska aspoň o týždeň,  
- uviedol, že rozpočet je plán, predpokladajú sa určité veci, ktoré môžu vyjsť alebo 
nemusia z rôznych dôvodov. V priebehu roka vždy dochádzalo k tomu, že sa prijímali 
rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu. 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 67. 
 
 

K bodu 8 
 

Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v R ade športových klubov 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
V. Retter: 
- navrhol, aby  podmienkou čerpania finančných prostriedkov športových klubov bola 
povinnosť zverejniť na svojich webových stránkach príjmy a výdavky, aby sa predišlo 
špekuláciám. Platí to aj pre STEZ, aby zverejnili, koľko stojí prevádzka jednotlivých 
športových zariadení. 
Ing. Bečarik: 
- súhlasil s návrhom, urobia sa také opatrenia, aby to tak bolo, 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 68. 
 
 

K bodu 9 
 
Poskytnutie kapitálovej dotácie pre Technickú akadé miu v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 9 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poďakoval vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva v minulom volebnom 
období, ktorí schválili túto možnosť a ochotu spolufinancovať zo strany mesta tento 
projekt, následne sa veci dali do pohybu aj na úrovni KSK. Momentálne je projekt  v štádiu 
stavebného konania, v lete by už mali začať stavebné práce. Výška projektu je trochu 
vyššia vzhľadom na to, že pôvodný zámer neobsahoval florbalové ihrisko. Ak sa to podarí, 
bude to slúžiť nielen študentom školy, ale aj verejnosti. Verí, že poslanci podporia tento 
projekt. 
Mgr. Cehlár: 
- poukázal na zlý stav prístupovej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve mesta a vedie okolo 
daňového úradu. Uviedol, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, že keď sa opraví tento 
areál a bude tam chodiť aj verejnosť, preto navrhol, aby sa zaradila do plánu opráv aj táto 
komunikácia, prípadne aby tam vznikli aj nové parkovacie miesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil informáciu, že podobný projekt malo aj Gymnázium  na Školskej ulici asi pred 10-
timi rokmi a tiež ho podporili. Myslí si, že je to dobrá motivácia aj pre iné školy, aby 
takýmto spôsobom mohli postupovať. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 69. 
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K bodu 10 
 
Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb m esta Spišská Nová Ves na obdobie 
2016 - 2021 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta  
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu oddelenia sociálnych vecí, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Jančurová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Pekarčíková: 
- poďakovala Ing. Jančurovej za predstavenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Spišská Nová Ves na obdobie 2016 – 2021. Myslí si, že je to veľmi dobre a podrobne 
spracovaný dokument, ktorý zahŕňa každú sociálnu oblasť v meste. Je to otvorený a dynamický 
sa meniaci dokument, ktorý musí rýchlo a promptne reagovať na vzniknutú sociálnu situáciu 
v meste a aktualizovať sa podľa priorít a finančných prostriedkov mesta. Pevne verí, že 
navrhnuté úlohy a ciele sa nám spoločnými  silami podarí splniť.  
- predniesla stanovisko sociálno-zdravotnej komisie, ktorá odporučila MsZ predložený 
dokument schváliť. 
Ing. Bečarik: 
- informoval, že je vo fáze prípravy štúdia vrátane rozpočtového nákladu na rozšírenie 
kapacity domova dôchodcov, 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 70. 

 
 

K bodu 11 
 
Žiados ť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Mate rskej školy sv. 
Maximiliána Kolbeho do siete škôl a školských zaria dení  
Predložila: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia ško lstva 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
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- opýtal sa, či komunikovali s riadiacim orgánom, ktorý upozornil na to, že pokiaľ bude 
schválená iná MŠ, ako je schválená podľa projektu, do ktorého bola MŠ zaradená 
a čerpala finančné prostriedky, opýtal sa či nehrozí finančná strata.  
- udelil slovo pani riaditeľke Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho. 
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková: 
- vysvetlila, že v marci podali jednu žiadosť na zaradenie bežnej MŠ s triedou pre 
zdravotne znevýhodnené  deti presne podľa projektu. V tom čase ešte nemali vyjadrenie 
sprostredkovateľského orgánu, hoci vedeli, že väčšina detí tam bude so zdravotným 
znevýhodnením. Teraz majú zapísaných 15 detí, z toho 13 so zdravotným znevýhodnením 
a 2 zdravé deti. Komunikovali so sprostredkovateľským orgánom s tým, že majú podať 
dodatok – žiadosť o rozšírenie zmluvy cez VÚC, taktiež komunikovali s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, majú rozpracovanú zmluvu, zatiaľ nie je 
podpísaná, ale prísľub už majú. Budú podporené ako dve MŠ, počet detí aj zámer ostane 
nezmenený, ide len o ekonomické hľadisko. 
Ing. Bečarik: 
- dúfa, že  si to dobre overili, nakoľko schválili sme už MŠ pre zdravé deti a teraz 
schvaľujeme MŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením, čo je ďalšia MŠ. Myslí si, že by 
mala byť 1 MŠ s dvoma triedami, ale nie 2 samostatné MŠ. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 71. 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol prestávku. 
 
Prestávka:  10.20 – 10.45 
 

K bodu 12 
 

Schválenie spolufinancovania projektu Cyklotrasa Fe rčekovce – Novoveská Huta 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Pavelekovú,  vedúcu referátu rozvoja mesta,  o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 72. 
 
 

K bodu 13 
 

Schválenie spolufinancovania projektu Prestavba cyk lochodníka pri bývalých 
kasárňach 1. etapa 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Pavelekovú, vedúcu referátu rozvoja mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, či projekty sú už hotové alebo sa dokončujú. 
Ing. Paveleková: 
- poznamenala, že dokumentácia je pripravená a žiadosti o NFP sa pripravujú. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil, že je predĺžený termín na predkladanie výziev, predbežne vieme, že termín bude 
niekedy v júni, preto už  teraz to schvaľujeme v mestskom zastupiteľstve. Poznamenal, že 
sa dorába projektová dokumentácia, sme v štádiu prípravy a vybavovania stavebného 
povolenia. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa na sumu 353-tis. eur na chodník pri kasárňach, či je to suma na výstavbu 
cyklochodníka, alebo aj chodníka pre peších. 
Ing. Paveleková: 
- uviedla, že rozpočet je na obidva chodníky. 
MUDr. Fulková: 
- nadviazala na otázku pána poslanca Mgr. Cehlára, asi myslel na to, že suma za 
cyklochodník z Ferčekoviec do Novoveskej Huty vychádza na 1 meter 350 eur a na 
cyklochodník  od kasární, ktorý sa ide budovať, vychádza suma na 1 meter cca 1 000 eur. 
Opýtala sa, čím sa líšia tieto dva cyklochodníky.  
Ing. arch. Štubňa: 
- upozornil na to, že cyklochodník pri kasárňach má statické problémy, musí sa tam 
vybudovať oporný múr a urobiť náročnejšie založenie stavby.  Cyklochodník Fečekovce – 
Novoveská Huta je vo voľnom teréne, nepotrebuje statické úpravy. Cyklochodník pri 
kasárňach pozostáva z cykločasti a z časti pre peších a je to dielo nachádzajúce sa 
v ochrannom pásme toku Hornádu. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 73. 
 
Ing. Paveleková: 
- doplnila informáciu  o ďalšom projekte, ktorý sa plánuje predložiť do tohto hodnotiaceho 
kola. Jedná sa o prepracovaný pôvodný projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej 
Vsi, ktorý rieši cyklotrasu po ľavom brehu Hornádu v úseku od mosta pri Lidli po most pri 
zimnom štadióne a lávku pre cyklistov na prechod cez rieku v úseku medzi banskou vežou 
a multicentrom. K tomuto projektu nepotrebujeme schvaľovať uznesenie mestského 
zastupiteľstva, nakoľko je platné ešte z roku 2017. 
 
 

K bodu 14 
 
Návrh na zmenu zria ďovacej listiny, štatútu a organiza čnej schémy ZOO v Sp. Novej Vsi 
Predkložila: Ing. Jana Dzuriková, riadite ľka ZOO 
 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Dzurikovú, riaditeľku ZOO, o uvedenie materiálu. 
Ing. Dzuriková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii.   
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14 – schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine ZOO 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 74. 
 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14 – zrušenie starého a schválenie nového Štatútu ZOO 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 75. 
 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14 – schválenie Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku 
ZOO 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 76. 
 
 

K bodu 15 
 

Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatu tárneho orgánu obchodnej 
spolo čnosti Lesy mesta SNV, s. r. o. 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 15 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- oznámil, že od 1. 7. 2019 bude menovať do funkcie riaditeľa Lesov mesta SNV, s. r. o., 
Ing. Jána Nováka a za zástupcu Ing. Jozefa Perháča, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- opýtal sa, ako budú  konať konatelia v rámci spoločnosti, či samostatne alebo spoločne. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že budú konať spoločne, 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 77. 
 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval doterajšiemu riaditeľovi Mgr. Ing. Petkovi za jeho prácu. 
 
 

K bodu 16 
 
Voľba člena mestského výboru č. 9 – Telep, Modrý vrch 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 16 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
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JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii.   
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 78. 
 
 

K bodu 17 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 

 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že keď si prečítal  plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019, kládol si 
otázku, či je potrebný na úrovni mesta hlavný kontrolór. Konkrétne rozobral  jednotlivé 
plánované kontroly: následnú kontrolu plnenia opatrení - poznamenal, že nie je ich veľa, 
kontrolu plnenia uznesení prijatých MsZ - zhodnotenie robí prednosta MsÚ, pýtal sa, či je 
potrebné ešte raz sa k tomu vracať. Kriticky poukázal na kontrolu ohľadom čerpania 
finančných prostriedkov v stanici pre odchyt túlavých zvierat. Položil si otázku, či pri 
ročnom rozpočte mesta vo výške 35-miliónov eur je najdôležitejšou kontrolou kontrola 
odchytovej stanice, ktorá má ročný rozpočet cca 50-tis. eur. 
- požiadal kolegov poslancov, aby podporili jeho pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať 
rozšírenia plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra,  
- predniesol pozmeňujúci návrh:  
MsZ poveruje hlavného kontrolóra  v pláne  kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 doplniť 
následné kontroly: 
- Kontrolu vynaloženia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2017 a 2018, 
-  Kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2018 na výkony vo verejnom záujme v spoločnosti Eurobus, a. s., Košice. 
- myslí si, že hlavný kontrolór si dokáže prácu zadeliť tak, aby zhodnotil aj tieto návrhy. 
Ing. Biskup: 
- vyjadril sa ku kontrole v stanici pre odchyt túlavých zvierat, tá bola zaradená do plánu 
kontrol z dôvodu sťažností občanov, 
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 - poznamenal, že určité kontroly mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a to je 
kontrola plnenia uznesení a kontrola prijatých opatrení z následných kontrol, 
- uviedol, že pripomienku berie ako opodstatnenú, je to zákonná právomoc poslanca dávať 
úlohy hlavnému kontrolórovi. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal pozmeňujúci návrh RNDr. Ruttkaya: 
- MsZ poveruje hlavného kontrolóra  v pláne  kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 doplniť 
následné kontroly: 
- Kontrolu vynaloženia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2017 a 2018, 
- Kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2018 na výkony vo verejnom záujme v spoločnosti Eurobus, a. s., Košice 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
Návrh bol schválený. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 79. 
 
 

K bodu 18 
 

Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2019 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 18 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal v mene poslaneckého klubu, že s navrhnutými termínmi súhlasia, 
- požiadal vedenie mesta, aby umožnilo vedúcim oddelení vystúpiť 1-krát ročne so 
správou o činnosti daného oddelenia, aby povedali, čo za rok pozitívne pre mesto a jeho 
obyvateľov urobili v rámci svojich kompetencií, 
- predniesol pozmeňujúci návrh: MsZ ukladá vedúcim oddelení mestského úradu 1-krát 
ročne predložiť na zasadnutie MsZ správu o činnosti oddelenia, za ktoré zodpovedajú 
a požiadal poslancov o podporu tohto návrhu. 
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Ing. Bečarik: 
- uviedol, že či tým nezaťažíme vedúcich oddelení, aby robili tieto správy a neutekali im 
konkrétne veci. Myslí si, že všetci sú už na hrane z hľadiska využitia svojho pracovného 
času. Poznamenal, že z toho dôvodu majú spoločné kluby a že zástupcovia primátora sú  
z obidvoch klubov, aby v pracovnom prostredí tieto veci dokázali pripraviť. Nevie si 
predstaviť, aby v jednom roku všetci vedúci oddelení mali na MsZ vystúpiť so správou 
o činnosti oddelenia.  
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že nemyslel tým správu na 10 minút, stačí to povedať len niekoľkými 
vetami, čo oddelenie pozitívne urobilo, kam posunulo celkovo mesto za daný rok. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal pozmeňujúci návrh RNDr. Ruttkaya: 
- MsZ ukladá vedúcim oddelení mestského úradu 1-krát ročne predložiť na zasadnutie 
MsZ správu o činnosti oddelenia, za ktoré zodpovedajú. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal o zmenu, aby slovo správu bolo vymenené za slovo informáciu, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla ešte raz pozmeňujúci návrh RNDr. Ruttkaya. 
Mgr. Bednár:  
- prečítal pozmeňujúci návrh RNDr. Ruttkaya: 
- MsZ ukladá vedúcim oddelení mestského úradu 1-krát ročne predložiť na zasadnutie 
MsZ informáciu o činnosti oddelenia, za ktoré zodpovedajú. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 80. 
 
 

K bodu 19 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ, vedú ci odd. správy majetku mesta   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
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Bod 19/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 81. 
 
Bod 19/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 82. 
 
Bod 19/3 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/3 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 83. 
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Bod 19/4 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- poznamenal, že k tomuto bodu v úvode vzniesla námietku p. Hamráková z Ferčekoviec. 
K tejto problematike zaznela úvaha o možnosti tam vybudovať garáže. Poznamenal, že 
v krátkej dobe sa tam také niečo realizovať nedá, nakoľko pozemky sa nachádzajú 
v extraviláne, ale taktiež takýto pozemok môže ostať mestu na budúce využitie. Písomné 
stanovisko – námietka voči zámeru je v elektronickej forme v prílohe v digitálnom MsZ. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, či sa v tejto veci nezačína vytvárať precedens. Ako vysvetlíme ďalším 
obyvateľom, ktorí tam majú pozemky, prečo si nemôžu predĺžiť záhrady. 
V. Retter: 
- uviedol, že je za zmenu žiadosti z dôvodu, že je to prístupová cesta k lesu, ktorá je 
zároveň aj požiarnou cestou a odpredajom tohto pozemku sa zabráni prístupu k lesu. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že o majetkových veciach rozhoduje mestské zastupiteľstvo. To, že 
materiál je daný na prerokovanie MsZ neznamená, že sa stotožňujeme so žiadosťou 
žiadateľa. 
Ing. Bečarik:  
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/4 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  0     
proti:  12 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 84. 
 
Bod 19/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/5 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 85. 
 
 



17

Bod 19/6 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, či v tejto chvíli je tam len súdnoznalecký posudok, nie je to ešte predajná cena.  
Ing. Kellner: 
- uviedol, že rozhodujúce uznesenie bude to nasledujúce. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/6 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 86. 
 
Bod 19/7 
Ing. Bečarik: 
- odporučil bod stiahnuť z rokovania MsZ vzhľadom na prebiehajúce rokovania s PVS,  
a. s., ohľadom  vhodného technického riešenia napojenia IBV do kanalizácie, 
- udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh uznesenia k bodu 19/7 – MsZ sťahuje bod 19/7 z rokovania MsZ 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 87. 
 
Bod 19/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/8 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
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Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 88. 
 
Bod 19/9 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/9 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 89. 
 
Bod 19/10 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/10 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 90. 
 
Bod 19/11 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
V. Retter: 
- opýtal sa, či má nájomca vyčíslenú výšku opravy. 
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Ing. Kellner: 
- uviedol, že doposiaľ sa to neriešilo, nepožadovali sme to, nebolo by to ani predmetom 
zmluvy. 
MUDr. Fulková: 
- opýtala sa, že keď schválime toto uznesenie, či majiteľa to zaväzuje k tomu, aby 
investoval do opravy nehnuteľnosti. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že nezaväzuje ho to k tomu. 
Ing. Bečarik: 
- podotkol, že to bude zaväzujúce, pokiaľ schválime zmenu doby nájmu z neurčitej na 
dobu určitú, mesto sa tým na 20 rokov zbaví možnosti zasiahnuť do tohto  nájomného 
vzťahu. V prípade, že táto žiadosť sa neschváli, budeme pokračovať v rokovaniach 
s majiteľom a ostane doba nájmu neurčitá s výpovednou lehotou. 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
 Ing. Kellner: 
- navrhol zmenu  v uznesení,  ako zodpovedného je potrebné uviesť  vedúceho oddelenia 
vnútornej správy. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 19/11 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  4     
proti:  0 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 91. 
 
 

K bodu 20 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
A. Akram: 
- odovzdal písomnú interpeláciu: 
- poukázal na niektoré nevyužité príležitosti, ktoré mesto malo v poslednom období na 
získanie externých zdrojov, napr. Výzva na predkladanie žiadosti o NFP na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou  urbanizovaného prostredia na 
zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia 
a hluku.  
- uviedol pozitívny príklad - mimoriadnu výzvu cez fond na podporu umenia na vznik  
a prezentáciu tvorby tradičnej  kultúry, v ktorej mesto uspelo so žiadosťou a dostane 3 000 
eur na kroje pre folklórny súbor Čačina, 
- poznamenal, že mestský úrad by mohol vydávať mesačne alebo kvartálne monitorovaciu 
správu, týkajúcu sa  aktuálnych výziev  zameraných hlavne na strategické ciele a osobitne 
na požiadavky mestských výborov, komisií alebo zo strany vedenia mesta, 
- apeloval na vedenie mesta, aby posilnilo kompetentne oddelenie. 
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Mgr. Cehlár: 
- odovzdal písomnú interpeláciu - žiadosť o: 
- zavedenie triedenia odpadu na cintorínoch v meste Spišská Nová Ves, 
- umiestnenie košov na separáciu odpadu na frekventovaných miestach v meste, 
- zvýšený odvoz separovaného odpadu vo vybraných lokalitách v meste. 
MUDr. Fulková: 
- poďakovala v mene občanov mesta za promptné vybavenie pripomienky z ostatného 
zasadnutia MsZ ohľadom opravy cesty pri trhovisku na sídl. Východ, 
- požiadala v mene rodičov detí MŠ na Nejedlého ulici o opravu parkoviska pred MŠ, verí, 
že sa nájde nejaké riešenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov MsZ, ktorí sú v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta, že po ukončení rokovania MsZ sa uskutoční zasadnutie 
komisie. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, v akom stave je likvidácia priecestia pri MPC. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že koncom mesiaca bude odstránené. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa na rozostavaný dom na Starosaskej ulici. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že sa to rieši, spoločnosť je v likvidácii. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa na cyklochodník  okolo Hornádu. Poukázal vznikajúce kolízie medzi cyklistami 
a chodcami. Momentálne je to oficiálne cyklochodník, ale je to obľúbená časť aj pre 
chodcov. V niektorých mestách to funguje tak, že to nie je len cyklochodník, ale je to zóna 
tolerancie, kde spolu fungujú cyklisti aj chodci. Myslí si, že je to treba riešiť koncepčne, 
aby tam vznikol priestor aj pre peších. Opýtal sa, či by sa nedalo uvažovať aj o takom 
riešení, aby sa vyhovelo obom stranám. 
- poukázal na to, že v súčasnosti  je veľký nápor na oddelenie komunálneho servisu. Myslí 
si, že by bolo na zváženie posilniť toto oddelenie finančne aj ľudsky.  
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že na najbližších poradách sa bude tým zaoberať detailnejšie, čo z týchto  
návrhov je reálne urobiť, 
- vyjadril sa k návrhom, ktoré sa objavujú na facebooku, je potrebné triediť tieto informácie, 
nie všetci to myslia úprimne, 
- poukázal na to, že apríl a máj bol toho roku studený, z toho titulu vyplývajú problémy 
s kosením. Verí, že sa to podarí vyriešiť aj spolu s tým, že mestský podnik postupne začne 
fungovať. 
- vyjadril sa k interpelácii Mgr. Cehlára ohľadom hodnotenia mesta občianskym združením 
Transparency International, ktoré hodnotí transparentnosť jednotlivých samospráv. 
Uviedol, že je to živý a náročný  mechanizmus,  na niektoré veci sme pripravení, niektoré 
sme už odstránili. Nie je jednoduché byť vo všetkom, len aby sme sa niekde objavili. 
Podotkol, že to nie je zákonom stanovená  povinnosť. Navrhol pánovi poslancovi Mgr. 
Cehlárovi, aby sa k tomu stretli v užšom kruhu. 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval za odpoveď a ponúkol spoluprácu. Verí, že sa nájde cesta, ktorá bude dobrá 
pre mestský úrad, ale aj pre ľudí. 
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Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
                 Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                      In g. Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 63 – 83, 85 – 90. 
Uznesenia č. 84 a 91 neboli schválené.   

 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Jozef Gonda, v. r.   
   
Mgr. Jozef Ka čenga, v. r.     
 
 
Zapísala: M. Husová    
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 18. 6. 2019 
 
 
 
 
 
 


