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Zápisnica 

 
napísaná 18. marca 2019 na 3. 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 3.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, 
pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neskorší príchod poslancov MUDr. 
Ivety Fulkovej a MUDr. Petra Zeleného, MPH. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       42     
      z toho poslanci MsZ            18  
                ostatní prítomní                    24 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          15.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       16.10 hod.  
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnut ia 

 
 Zápisnica z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola overené bez 
pripomienok. 
 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol za overovateľov zápisnice Adnana Akrama a Bc. Ing. Janku Brziakovú, do 
návrhovej komisie Ing. Ľubomíra Pastirana, Mgr. Jozefa Kačengu a Mgr. Andreja Cpina, 
- opýtal sa, či má niekto voči návrhu výhrady alebo návrhy na zmenu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, udelil slovo  návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
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Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 22. 
 
 

 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. 
RNDr. Ruttkay: 
- navrhol doplniť do programu bod Interpelácie, otázky poslancov. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal o hlasovanie za pôvodný návrh programu rokovania MsZ. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal o hlasovanie za doplnenie programu o bod Interpelácie, otázky poslancov. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Doplnenie programu o bod Interpelácie, otázky poslancov bolo schválené. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4. 
 Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 23. 
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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. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Cyklistická radiála: Duklianska ulica, 

železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I 
6. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 
7. Správa o výsledkoch kontroly 
8. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam                                                                      

8.a. Interpelácie, otázky poslancov 
9. Záver 

 

K bodu 5 
 

Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Cykl istická radiála: Duklianska 
ulica, železni čná, autobusová stanica, sídlisko Západ I 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Pavelekovú, vedúcu referátu rozvoja mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. arch. Štubňu, aby doplnil informáciu o ďalších pripravovaných projektoch, 
týkajúcich sa cyklodopravy. 
Ing. arch. Štubňa: 
- informoval, že sa sústreďujeme na hornádsky koridor a na doplnenie chýbajúcich trás.  
Jedná sa o rekonštrukciu cyklotrasy pri kasárňach a o úsek od sídliska Mier v pokračovaní 
smerom na Smižany, v súbehu s riekou Hornád. Ďalšia pripravovaná trasa nadväzuje na 
projekt, ktorý sa dnes schvaľuje, to znamená, na Smižansky úsek, aby sme sa čo 
najlepšie prepojili od železničného priecestia so závorami, ďalej poza OC Lidl, garáže, 
smerom na Ulicu Ľ. Podjavorinskej v Smižanoch a následne potom cez Smižany sa dostali 
na cyklotrasu Ukrajina, ktorá nás spojí s Národným parkom Slovenský raj. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil informáciu, že obce Smižany, Spišské Tomášovce a Letanovce idú taktiež do 
tohto projektu so žiadosťou, kde sú pripravení v objeme 1 300-tis. eur na vybudovanie 
tejto cyklotrasy od letanovského kríža, smerom na Tomašovskú ulicu v Smižanoch, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 24. 
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K bodu 6 
 
Cena mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa pána primátora, či okrem Ceny mesta bude udeľovať aj Cenu primátora mesta. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že je rozhodnutý udeliť aj Cenu primátora mesta, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na udelenie Ceny mesta pre 
jednotlivých nominantov. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol postupne podľa predloženého materiálu jednotlivé návrhy na udelenie Ceny 
mesta: 
Rímskokatolícka cirkev – farnos ť Dedinky – filiálka Stratená v zastúpení ThDr.  
Radomír Bodziony, PhD., farár  
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
Nominant bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Spolo čnos ť Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 
Hlasovanie: 
za:  0     
proti:  0 
zdržali sa: 18 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Jozef Kuko ľ 
Hlasovanie: 
za:  2     
proti:  0 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Mgr. Jolana Prochotská 
Hlasovanie: 
za:  5     
proti:  0 
zdržali sa: 13 
nehlasovali: 0 
Nominantka nebola schválená na udelenie Ceny mesta.  
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Karol Dzurik 
Hlasovanie: 
za:  2    
proti:  0 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Peter Herceg 
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  0 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
ŠK Šimako Spišská Nová Ves  
Hlasovanie: 
za:  4     
proti:  0 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Štefan  „Mimi“ Rusnák 
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Emil Labaj 
Hlasovanie: 
za:  4     
proti:  0 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
ZOO Spišská Nová Ves 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Nominant bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
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PharmDr. Ján Valjan - in memoriam  
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  0 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ladislav Kacvinský - in memoriam  
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 

Ing. Vladimír Záhradník  - in memoriam  
Hlasovanie: 
za:  5     
proti:  0 
zdržali sa: 13 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie – udelenie ceny mesta 
pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Dedinky – filiálka Stratená v zastúpení ThDr.  
Radomír Bodziony, PhD., farár a ZOO Spišská Nová Ves. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Ing. Kellner: 
- požiadal o zmenu v uznesení v časti zodpovedný, kde by mal byť uvedený primátor 
mesta, nie prednosta MsÚ. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 25. 
 
 

K bodu 7 
 
Správa o výsledkoch kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie materiálu. 
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Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 26. 
 
 

K bodu 8 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
 
Bod 8/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh na uznesenie k bodu 18/1. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 27 
 
Bod 8/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh na uznesenie k bodu 18/2. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 28. 
 
 
Bod 8/3/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol, aby pri realizácii tohto zámeru - predaj obchodnou verejnou súťažou, bola 
určená komisia z celého politického spektra, aby bola zabezpečená transparentnosť,  
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 8/3/1 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 29. 
 
 
Bod 8/3/2 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 8/3/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 30. 
 
 

K bodu 8.a. 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Ing. Dzuriková: 
- poďakovala za priazeň a podporu pri schvaľovaní ocenenia Cena mesta. Uviedla, že je to 
pre nich česť a výzva, ako pracovať ešte lepšie. Teší sa, že je to načasované v tomto 
roku, kedy ZOO oslavuje 30. výročie svojho vzniku. 
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A. Akram: 
- vyjadril sa ku akcii Ľudovej strany naše Slovensko, ktorá sa konala v našom meste 
minulý týždeň v rámci prezidentskej kampane Mariána Kotlebu. Poznamenal, že obdržal 
možstvo odkazov od priateľov a známych z celého Slovenska, poslancov NR SR, ako aj  
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí vyjadrili veľké sklamanie nad tým, že naše mesto 
povolilo takúto  akciu vo svojich priestoroch. Argument, že mesto nemôže nikoho 
diskriminovať, podľa neho neobstojí. Mesto má svoju nepísanú dramaturgiu a verí, že ani 
kultúrne podujatia s vulgárnymi a nevhodnými témami by neboli povolené v kultúrnych 
zariadeniach mesta. V niektorých mestách sa k tomu postavili razantne a nepovolili akciu 
ĽSNS, napr. Snina, Ružomberok, Nové Zámky, Poprad a ďalšie. 
Ďalej poznamenal, že predstavitelia ĽSNS, ktorej je Marián Kotleba predsedom, 
opakovane verejne prezentovali výroky popierajúce historické fakty a tragédiu 
obyvateľstva počas II. svetovej vojny, ako aj výroky namierené proti rasám, národnostiam, 
náboženstvám a presvedčeniam a z tohto dôvodu by v budúcnosti  mesto nemalo 
poskytovať takýmto predstaviteľom svoje priestory. 
Na záver dodal, že na základe návrhu generálnej prokuratúry je na Najvyššom súde SR 
vedené konanie o zrušení ĽSNS, nakoľko strana je považovaná za extrémistickú s 
fašistickými tendenciami. 
Mgr. Cehlár: 
- reagoval na príspevok pána poslanca A. Akrama. Myslí si, že nemusíme bojovať proti 
niekomu, ale môžeme bojovať za niečo. Poznamenal, že sa blíži 8. máj, Deň víťazstva 
nad fašizmom a že pri tejto príležitosti by sa mesto mohlo viac venovať tomuto sviatku 
a robiť nejaké osvetové projekty a programy. Myslí si, že toto je cesta, ako bojovať proti 
týmto skrytým fašistom. Ďalší taký významný deň je v auguste – Európsky deň spomienky 
na obete stalinizmu a nacizmu. 
- odovzdal písomnú interpeláciu, v ktorej žiada o poskytnutie odpovede viažucej sa na 
rebríček transparentnosti samospráv s názvom Otvorená samospráva, ktorý každé 2 roky 
zostavuje organizácia Transparency International. Taktiež žiada pána primátora 
o informáciu, aké kroky podnikne do 13. 6. 2019 na to, aby sa mestské informačné noviny 
i-čko posunuli vyššie v hodnotení obecných a miestnych novín. 
Mgr. Cpin: 
- poďakoval za podporu návrhu na udelenie Ceny mesta, 
- poznamenal, že v budúcom týždni si pripomíname smutné výročie prvého transportu 
Slovenských Židov z Popradu a Spišskej Novej Vsi do vyhladzovacieho  tábora. Aby sme 
si pripomenuli tieto udalosti, prečítal prácu pani historičky a pedagogičky PhDr. Ruženy 
Kormošovej, PhD. 
MUDr. Fulková: 
- tlmočila otázky občanov, týkajúce sa opravy mestských komunikácií. Opýtala sa, či je 
možné urýchliť opravu Hviezdoslavovej ulice pri MŠ, kde po ľavej strane sú nebezpečné 
výtlky a taktiež Zimnej ulice na starom autobusovom nástupišti, kde stoja autobusy MHD č. 
2 a 3. 
- pochválila predložený projekt Cyklistická radiála a opýtala sa, či mesto neuvažuje 
v spolupráci s VÚC urobiť cyklotrasu smerom k Embracu. 
V. Retter: 
- poukázal na to, že najbližšie rokovanie MsZ je plánované  na Zelený štvrtok 18. apríla 
2019. Opýtal sa, či by nebolo možné ho preložiť na 17. apríla 2019. 
Ing. Bečarik: 
- reagoval na vystúpenie pána poslanca A. Akrama. Poznamenal, že jedna vec je chcenie, 
názor, kampaň a druhá vec je zákon, ktorý si cti nadovšetko.  
- súhlasí s tým, čo povedal pán poslanec Mgr. Cehlár a verí, že sa bude môcť oprieť 
o jeho pomoc a teší sa na osvetu, že poslanci budú v tomto smere aktívni; 
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- poznamenal, že si vážime akt poskytnutia sochy Márie Magdalény do kalvárie a že to 
považujeme za začiatok aktívnej spolupráce s rímskokatolíckou cirkvou. Snahou mesta je 
dosiahnuť to, aby aspoň v hlavnej turistickej sezóne, počas víkendov, bol rímskokatolícky 
kostol otvorený verejnosti, aby si aj túto kalváriu mohli turisti pozrieť. 
- uviedol, že návrhmi pani poslankyne MUDr. Fulkovej a pána poslanca V. Rettera sa budú 
zaoberať a že o termíne rokovania MsZ budú poslanci včas informovaní.  
 
 

K bodu 9 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva a 
poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
             Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                           Ing. Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 22 – 30.   
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Adnan Akram, v. r.     
   
Bc. Ing. Janka Brziaková , v. r.   
 
 
 
Zapísala: M. Husová    
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 20. 3. 2019 
 


