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Zápisnica 

 
napísaná 26. septembra 2019 na 7. 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 7.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a 
ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pána poslanca Valtera Rettera. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       42     
      z toho poslanci MsZ            18 
                ostatní prítomní                    24   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       12.15 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 PaedDr. Dávida Demečka, 
PhD., 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  uznesenie.  
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Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 97. 
 
 

 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:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0    
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 98. 
 
 
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. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 
6. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2019 a Monitorovacia 

správa o plnení programového rozpočtu  
7. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019  
8. Vyhodnotenie Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 vrátane návrhu 

na jeho zmeny a Akčný plán rozvoja mesta na roky  2020 – 2022 
9. Odpis pohľadávok Domova dôchodcov 
10. Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves 
11. Predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – informatívna správa 
12. Správa o výsledkoch kontroly 
13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
15. Interpelácie 
16. Záver 
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Ing. Bečarik: 
 - vzhľadom na náročnosť programu požiadal poslancov o operatívnosť, pružnosť 
a konštruktívnosť, nakoľko o 12.00 hod. má dôležité rokovanie so zástupcami firmy 
Brantner z Rakúska. 
 
 

K bodu 5 
 

Správa z konsolidovanej ú čtovnej závierky za rok 2018 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 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 prerokovala Správu z konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2018 a odporúča poslancom zobrať ju na vedomie; 
- poukázal  na nárast majetku, ktorý sme dosiahli v roku 2018 oproti roku 2017, ktorý bol 
financovaný z úverových zdrojov, to znamená, že investovali sme do majetku nie z toho, 
čo sme „nagazdovali“, ale z toho, čo sme si požičali. Zostatok úveru 7,5 milióna eur ku 
koncu roka 2018 nás bude sprevádzať po nasledujúce roky. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 99. 

 
 

K bodu 6 
 

Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. p olrok 2019 a Monitorovacia 
správa o plnení programového rozpo čtu  
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. 
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- otvoril diskusiu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá Správu o hospodárení mesta Spišská 
Nová Ves za 1. polrok 2019 a Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu 
prerokovala a vzala na vedomie; 
- poukázal na vývoj v najbližšom období. Z nárastu bežných výdavkov 988-tis. eur tvoria 
mzdy a odvody 834-tis. eur. Tento údaj dosť presvedčivo hovorí o tom, že najviac príjmov 
pôjde na tento účel. Je to údaj za školské organizácie, rozpočtové organizácie a mestský 
úrad. Pre porovnanie podielové dane vzrástli  o 822-tis. eur a mzdy o 834-tis. eur. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že je to nárast, ktorý je daný zo zákona. Budeme sa snažiť, aby sme nešli do 
rozširovania, čo sa týka počtu pracovníkov, ale aby sme ho postupne znížili.  
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 100. 

 
 

K bodu 7 
 

Návrh 3. zmeny 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 3. zmenu 
rozpočtu mesta v roku 2019 podľa predloženého návrhu; 
- poukázal na výdavky vo výške 80-tis. eur na projektovú dokumentáciu pre športovú halu 
a zimný štadión. Opýtal sa, či aj niečo iné je v tom zahrnuté. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že je v tom zahrnutá aj projektová dokumentácia na atletickú dráhu, strojovňu, 
výmenníkovú stanicu a prekrytie ľadovej plochy; 
- informoval, že sme boli úspešní a dostali sme od vlády SR 1,5 milióna eur na športovú 
infraštruktúru, ktorá žiaľ nebola nakreslená, takže teraz dobiehame projektovú 
dokumentáciu do realizačnej podoby, aby sme mohli robiť verejné obstarávanie; 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 101. 
 
 

K bodu 8 
 

Vyhodnotenie Rozvojového plánu mesta Spišská Nová V es 2011 – 2020 
vrátane návrhu na jeho zmeny a Ak čný plán rozvoja mesta na roky  2020 – 2022  
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Pavelekovú, vedúcu referátu rozvoja mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že je to najdôležitejší dokument pre mesto. Vyjadril spokojnosť s tým, že 
materiál bol prerokovaný v komisiách. Dôležité je, že sa menili niektoré indikátory, ktoré sa 
sledovali. Uviedol, že sa podarilo urobiť dosť veľa dobrých zmien, napr. zmenil sa indikátor 
počtu kilometrov rekonštruovaných ciest, chodníkov atď. Je to živý dokument, dá sa 
upravovať. Poznamenal, že je potrebné  ešte vylepšiť indikátory v rámci cieľa 6 a 7; 
- spomenul, že okrem projektov, ktoré sú uvedené a riešia akčný plán, sú aj menšie 
projekty, ktoré majú veľký význam. Poďakoval p. Júlii Majer Vavrekovej, ktorá prišla 
s malým projektom kreslenia detských prvkov na chodníky a taktiež aj Lesom mesta, s. r. 
o., ktoré obnovili Medvediu dolku; 
- poukázal na to, že máme zviazané ruky, hlavne čo sa týka externých financií. Niekedy je 
veľmi ťažké napĺňať akčný plán, ktorý obsahuje finančne aj náročnejšie projekty, keď 
máme výzvy, na ktoré sa nedá časovo reagovať, ako príklad uviedol výzvu v rámci 
cyklochodníkov; 
- poukázal na správu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré konštatuje dosť závažné 
veci týkajúce sa prenesených kompetencií. Problém je v tom, že štát sa tvári, že náklady 
od decentralizácie sa vôbec nemenili; 
- konštatoval, že nie je ľahké nájsť financie na všetko, čo chceme zrealizovať. 
Ing. Záborská: 
- poďakovala za vynikajúcu prácu všetkým, ktorí spracovali predložený materiál. 
Poznamenala, že je to dokument, ktorý mapuje nielen stav, ale aj situáciu ku koncu roka  
2018, kam sme dospeli v jednotlivých cieľoch a ako sa naplnili nastavené rozvojové 
opatrenia. Uviedla, že jej chýba to, keďže predlžujeme  tento rozvojový dokument, že 
nedefinujeme priority, ktorým sa chceme  venovať ešte toto programové obdobie.  
Poznamenala, že 2/3 opatrení máme týmto rozvojovým dokumentom naplnené, cca 1/3 
ostáva v pozícii, že postačuje niektoré opatrenia udržiavať v kvalite, ktorú sme dosiahli. 
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V akčnom pláne sú aj opatrenia, na ktoré nereagujeme pre najbližšie obdobie, 
považujeme ich za naplnené a nie je potrebné im venovať špeciálnu aktivitu. Poukázala na 
rezervy, ktoré máme v cieli č. 2, 5, 12 a taktiež na to, že nám chýba príprava náhradného 
bývania. Uviedla, že v budúcom roku je potrebné začať sa zapodievať vytvorením nového 
dokumentu, nakoľko tento je už minimálne na 2/3 naplnený; 
- vyjadrila sa k implementačnému mechanizmu, ktorý má dve kapitoly. Poznamenala, že 
dnes schvaľujeme druhú časť ako návrhovú, nakoľko sa zmenili mnohé veci 
v organizačnej štruktúre a zmenili sa právomoci a povinnosti jednotlivých oddelení; 
- čo sa týka indikátorov, urobili sme selekciu tak, aby sme ich nastavili podstatne 
reálnejšie; 
- vyjadrila sa k Akčnému plánu 2020. Uviedla pozitívum, že za existencie tohto dokumentu 
od r. 2011 sa nám prvýkrát podarilo predložiť akčný plán skôr, ako je príprava rozpočtu. 
Poznamenala, že akčný plán máme, ale neprešiel internou komunikáciou v rámci MsÚ, 
stále to považuje za súbor želaní, ktoré máme v pláne, ale nemáme to finančne kryté. 
Uviedla,  že aj keď akčný plán schválime, čo odporučila aj komisia, aby sme ešte v rámci 
komisií diskutovali a naozaj zreálňovali to, čo je v ňom naplánované; 
- na záver prečítala niekoľko otvorených otázok, na ktoré nežiadala odpoveď, len aby 
každý v sebe si povedal, či v tejto oblasti vieme robiť nejaké skvalitnenie alebo nie. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval tvorcom materiálu a komisiám k aktívnemu prístupu. Uviedol, že nie je pravda, 
že sa dokumentu na MsÚ nikto nevenoval, každé oddelenie prijímalo k tomu svoje 
opatrenia. Poznamenal, že je to živý materiál a niektoré otázky tam chýbajú; 
- myslí si, že chýba komunikácia medzi vedením mesta, oddeleniami a poslancami, 
nakoľko toto všetko je už v procese prípravy. Uviedol, že máme štúdiu na 
zrekonštruovanie hotela Šport na  nájomné bývanie, rozpracované je získanie ubytovne 
Limba do majetku mesta, chceme sa stretnúť s vedením firmy Uránpres, ktorá ponúka 
určité možností z hľadiska postavenia ďalších bytov v ich činžiaku, dnes sme odkúpili od 
Slovenského pozemkového fondu pozemok na Potočnej ulici, kde by sme poskytli  
Rómom pozemky, aby si tam postavili domy. Podotkol, že už dlhšie nebol pozvaný na 
Spoločný poslanecký klub, kde by si tieto veci rozdebatovali. Vyjadril spokojnosť s tým, že 
tento dokument existuje, že sa predlžuje jeho platnosť a súhlasí, že niektoré veci tam 
treba doladiť. Poznamenal, že sme odkázaní na výzvy, t. j. na externé zdroje a že máme 
byť pripravení v projektovej dokumentácii. 
Ing. Kellner: 
- k organizácii MsÚ doplnil poznámku, že sme si vedomí, že nie všetko funguje tak, ako by 
malo. Dôležité je si uvedomiť, že rozhodujúce slovo má primátor mesta. Poznamenal, že 
pán primátor je vo funkcii pár mesiacov, bolo dôležité, aby sa zorientoval, aby vedel čo 
a ako funguje, aké sú procesy a je zorientovaný v tom, čo nefunguje, ako by malo. Týmto 
zároveň odkazuje ako poznámku na to, čo je v návrhu uznesenia, že sa schvaľuje zmena 
implementačného mechanizmu, čo je vec úradu a ten patrí primátori mesta. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 102 
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K bodu 9 

 
Odpis poh ľadávok Domova dôchodcov 
Predložil: Ing. Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 9 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 103. 
 
 

K bodu 10 
 

Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Tomáš Hamrá ček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 10 a požiadal T. Hamráčka, vedúceho oddelenia komunálneho servisu,  
o uvedenie materiálu. 
T. Hamráček: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že sa nestotožňuje so všetkým, čo je uvedené v predloženom materiáli. 
Materiál sa predkladá na konci roka 2019, vypracovaný bol na konci roka 2018 na obdobie 
2016 – 2020. Bolo vysvetlené, že sme čakali na plán odpadového hospodárstva kraja. Do 
4 mesiacov bolo našou povinnosťou tento program  vypracovať a predložiť inštitúciám, 
ktoré sú relevantné v tomto konaní; 
- poukázal na niektoré preklepy, ktoré by sa v takom materiáli nemali nachádzať, ale 
hlavne sa zameral na niektoré druhy odpadu, kde ho zarazili niektoré čísla.  Celkové 
množstvo vyprodukovaného odpadu mesta v r. 2011 – 2015 sa pohybovalo v intenciách  
cca 11 000 – 14 000 ton. V r. 2015 sme vyprodukovali 13 360 ton celkového odpadu, 
z toho zmesový odpad bol 8 124 ton, čo predstavuje 60,8 % z celkového množstva 
odpadu. V r. 2016 sa vyprodukovalo už 22 698 ton odpadu a zmesový odpad je už 10 514 
ton, pričom v tabuľke sa už objavuje aj kovový odpad. V r. 2015 mesto vyprodukovalo 
5 320 ton kovového odpadu. Z dôvodu, že kovový odpad patrí už do triedeného odpadu, 
nastala situácia, že z celkového množstva odpadu už v r. 2016, hoci sa vyprodukovalo 
viac zmesového odpadu,  kleslo číslo na 46,3 %. V r. 2020 sa plánuje celkové množstvo 
odpadu 21 960 ton, znižujeme zmesový komunálny odpad na  8 500 ton oproti r. 2016, ale 
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chceme vyprodukovať 6 500 ton kovového odpadu, čo ho zarazilo. Kovový odpad spôsobil 
to, že vyprodukujme už len 38,7 % zmesového odpadu. 
- taktiež poukázal na to, že tento materiál  vypracovala pre nás spoločnosť Odpadový 
hospodár, s. r. o., Pezinok,  čiže mesto zaplatilo tejto spoločnosti ešte v r. 2018 financie na 
to, aby získalo tento materiál. To znamená, že táto spoločnosť  vyriešila za nás základnú 
požiadavku – znížiť množstvo zmesového odpadu takýmto číslom, že nakoniec sme to 
znížili zo 60 % na 38 % zmesového odpadu, hoci absolútne množstvo zmesového odpadu 
ostáva to isté; 
- ďalej poukázal na to, že tento materiál posunula spoločnosť na OkÚ, oddelenie ŽP, 
ktorého pracovník to podpísal. Opýtal sa, aká bola práca úradníka, keď takýto materiál 
podpísal, 31. 12. 2018 bol schválený, taktiež bol prerokovaný v komisii ŽP a teraz je 
predložený na rokovanie MsZ. Myslí si, že aj spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., 
pravdepodobne s týmto materiálom tiež pracuje; 
- poznamenal, že tým chcel poukázať  na irelevantnosť čísel a prístup zodpovedných ľudí 
k tomuto materiálu a že je na každom poslancovi, ako bude hlasovať. 
T. Hamráček: 
- poznamenal, že čísla nie sú irelevantné, ale sú skutočné. Nejedná sa o množstvo 
odpadu, ktoré vyprodukujú občania mesta, ale o množstvo odpadu, ktoré sa vyzbiera na 
území mesta. Čo sa týka kovového odpadu, máme tu spoločnosť Kovozber, s. r. o., ktorá 
sídli na území mesta a zmenou zákona sa začali zapisovať aj čísla, ktoré oni vyzbierajú. 
Z tohto dôvodu je rozdiel v r. 2016, keď v polovici roka sme začali so systémom triedeného 
odpadu; 
- čo sa týka spoločnosti, ktorá nám materiál vypracovala, má na to oprávnenie, robila to aj 
v iných mestách, bola to ako najlacnejšie alternatíva. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil, že sme povinní podľa percenta triedenia platiť do recyklačného fondu sankciu 
v prípade, že nedosiahneme nad 50 %. Takže vďaka tomu, že je tu Kovozber, s. r. o., 
ktorý sídli na území mesta, platíme 5 eur/tona do recyklačného fondu. Poznamenal, že 
materiál je úplne v poriadku, sú to presné čísla; 
- informoval, že prebiehajú rokovania s Brantner, s. r. o. Uviedol, že za 1 tonu odpadu 
platíme Brantner, s. r. o., 22,90 eur, v Poprade a Košiciach platia 70 eur. 
Mgr. Cehlár: 
- poukázal na štatistiky v rámci EÚ. Poznamenal, že na Slovensku nie je ani tak problém 
množstvo vyprodukovaného odpadu, ale miera separácie a spracovania odpadu. Poukázal 
na to, že v meste je tiež problém s bežným triedením odpadu, napr. počas kultúrnych 
podujatí, kde sa nárazovo vyprodukuje veľké množstvo odpadu, pričom by sa nemuselo. 
Uviedol, že v Smižanoch funguje separácia a že majú motivačný systém. U nás je to na 
báze dobrovoľnosti, čo nie je veľmi dobré v dnešnej dobe. Poukázal na región Nitra, kde 
sa spojilo viacero obcí a vytvorili si jednotný systém separácie odpadu, sú viac efektívnejší 
a majú veľmi dobré výsledky. Poznamenal, že si vie predstaviť, žeby aj naše mesto bolo 
iniciátorom takého systému. Vyjadril spokojnosť s tým, že sa tomu venujeme a že aj 
malými opatreniami vieme dosiahnuť veľké veci. 
A. Akram: 
- poznamenal, že by chcel iniciovať a dať impulz na odborný dialóg ohľadom moderných 
riešení spojených so zberom a triedením odpadov s polopodzemnými alebo úplne 
podzemnými kontajnermi, ktoré  by mohli lepšie využiť priestor zberného miesta a súčasne 
zvýšiť estetický vzhľad a čistotu zberného miesta. Mestský úrad spolu s Brantner Nova,  
s. r. o., by mohli navrhnúť riešenie alebo preskúmať výhody a nevýhody týchto kontajnerov 
a zistiť, či je to pre mesto priechodné. Na odskúšanie tohto riešenia navrhol lokalitu na 
sídl. Západ, Strojnícka ulica, kde klasické kontajnery i keď plnia svoj účel, sú dosť 
prekážajúce. 
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PaedDr. Demečko, PhD.: 
- vyjadril sa k príspevku RNDr. Ruttkaya. Nemyslí si, že úradníci dokument, ktorý prišiel 
z MsÚ podpísali len tak, určite prešli niekoľkými školeniami k tomuto zákonu a odviedli 
dobrú robotu. Poznamenal, že predložený materiál prerokovali aj v komisii ŽP, ktorá 
odporučila materiál schváliť tak, ako bol odprezentovaný. 
Ing. Bečarik: 
- vyjadril sa k príspevku A. Akrama. Uviedol, že vieme o takej technológii, rokujeme 
s firmou  Brantner, s. r. o., uviedol tiež, že tento rok končí zmluva. 
T. Hamráček: 
- vyjadril sa k podzemným a  polopodzemným  kontajnerom. Uviedol, že je potrebné si 
uvedomiť, že kontajnery  momentálne nie sú vo vlastníctve mesta, ale sú vo vlastníctve 
spoločnosti Brantner, s. r. o., to znamená, že by išlo o našu investíciu a že triedený zber 
tiež neplatí mesto. Ak by sme chceli odskúšať podzemné a polopodzemné kontajnery, na 
to je potrebný zvláštny typ zberového vozidla, ktoré by sme museli zakúpiť. Poznamenal, 
že uvažujeme nad tým, nebránime sa tomu a hľadáme riešenia. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 104. 

 
 

K bodu 11 
 

Predprimárne vzdelávanie v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta – informatívna 
správa 
Predložila: Ing. Markéta Ďuríková, riadite ľka SŠZ 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Ďuríkovú, riaditeľku SŠZ, o uvedenie materiálu. 
Ing. Ďuríková: 
- poznamenala, že k predloženiu správy pristúpila z dôvodu nepriaznivých ohlasov okolo 
zámeru racionalizovať sieť materských škôl  a tiež z dôvodu osobného  rozhodnutia 
ukončiť ku koncu roka pracovný pomer. Vzhľadom k tomu, že do funkcie bola na návrh 
pána primátora PhDr. Jána Volného, PhD., v roku 2012 schválená mestským 
zastupiteľstvom, považuje za povinnosť podať mestskému zastupiteľstvu správu o stave 
organizácie, ktorú spravovala; 
- spresnila informáciu - v školskom roku 2019 - 2020 je zapísaných 1 088 detí, počet tried 
sa znížil z 57 na 53, priemerný počet detí v triede je 20,87 a priemerný počet detí na 
jedného učiteľa je 9,52. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
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RNDr. Ruttkay: 
- pochválil pani riaditeľku za predložený materiál, v ktorom sú všetky informácie, čo sa týka  
vývoja a počtu detí v predškolských zariadeniach, vývoja počtu zamestnancov, ale aj 
financovania a potrieb  predškolských zariadení; 
- poznamenal, že na rokovaní finančnej komisie  žiadali  pani riaditeľku, aby skúsila 
spracovať materiál, v ktorom navrhne aj  určitú úsporu v predškolských zariadeniach 
vzhľadom na to, že mesto dotovalo v roku 2018 predškolské zariadenia sumou 623-tis. 
eur. Poukázal na to, že znížením počtu zamestnancov a ušetrením prevádzkových 
nákladov sa získalo predpokladané zníženie nákladov o 240-tis. eur a taktiež aj zvýšenie 
príjmov z poplatkov rodičov. Spolu to vychádza, že by malo dôjsť k zníženiu priamej 
dotácie mesta o 375-tis. eur, čo hodnotí pozitívne, pričom nepôjde o zníženie na úkor 
kvality, ale z dôvodu hľadania riešení. 
Mgr. Cehlár: 
- taktiež poďakoval pani riaditeľke za predloženú správu. Myslí si, že keby bolo viac 
informácií, bolo by aj menej neprajníkov. Poukázal na to, že aj v reportáži TV Reduta bola 
očividná  spokojnosť rodičov detí, ktoré boli presťahované. 
Ing. Pastiran: 
- poďakoval pani riaditeľke za predloženú správu. Poznamenal, že MŠ sa dnes 
nachádzajú v inom stave, ako pred niekoľkými rokmi. Verí, že investičná pomoc vo 
vybavení MŠ bude zhodnotená aj v prevádzkových číslach. Uviedol, že pre porovnanie by 
bolo dobré vedieť, koľko nás stojí výchova jedného dieťaťa v jednotlivých MŠ, prípadne 
aké sú náklady na m². Taktiež poukázal na nárast miezd a odvodov o 214-tis. eur za 1. 
polrok. Myslí si, že v realizovaných opatreniach sa bude musieť pokračovať aj 
v nasledujúcich obdobiach. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- poďakovala pani riaditeľke za prácu, ktorú počas svojho obdobia vo funkcii vykonala 
a taktiež sa dobrú spoluprácu s ÚPSVaR. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že by nám možno pomohlo, keby nám pomohol štát, vzhľadom na dlhy, 
ktoré má voči obciam v rámci prenesených kompetencií.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval pani riaditeľke za vykonanú prácu, nakoľko to, čo sa nám podarilo urobiť, je 
naozaj unikátne aj v rámci Slovenska. Myslí si, že taký veľkorysý systém predprimárneho 
vzdelávania  nemajú asi v žiadnom meste na Slovensku. Poukázal na nedávnu petíciu, do 
ktorej sa zapojili aj ľudia z Bratislavy a Košíc, kde umiestniť dieťa do MŠ v niektorých 
mestských častiach je v podstate neriešiteľný problém. Poznamenal, že my poskytujeme 
predprimárne vzdelávanie pre cca 100 detí zo Smižian a ďalších obcí, ktoré platia také isté 
poplatky ako deti z mesta a že sme pripravení aj na ďalší nárast obyvateľov a na ďalšie 
veci, ktoré nám budú zhora dané. Myslí si, že je to niečo, na čo môžeme byť právom 
pyšní, že máme taký systém, aký nemá žiadne mesto na Slovensku. 
Ing. Bečarik: 
- taktiež poďakoval pani riaditeľke za dobre vykonanú prácu, 
- ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 105. 
 
 

K bodu 12 
 
Správa o výsledkoch kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 106. 
 
 

K bodu 13 
 

Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ, vedú ci odd. správy majetku mesta   
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, 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: 
- požiadal pána primátora o možnosť skráteného čítania uznesenia, 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 13 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
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Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 5 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 107. 
 

 
K bodu 14 

 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ, vedú ci odd. správy majetku mesta   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal poslancov o ústretovosť v tom zmysle, aby sa jednoznačné a jednoduché body  
nekomentovali, ale aby sa prešli zjednodušeným spôsobom, 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
 
Bod 14/1/1, 1/2 
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 14/1/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 108. 
 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/1/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 109. 
 
Bod 14/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 110. 
 
Bod 14/3 
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 14/3 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 111. 
 
Bod 14/4 
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 14/4 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 112. 
 
Bod 14/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/5 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 113. 
 
Bod 14/6/1, 6/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh uznesenia k bodu 14/6/1 - 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. 114. 
 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/6/2 – 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. 115. 
 
Bod 14/7 
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 14/7 – 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. 116. 
 
Bod 14/8/1, 8/2 
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 14/8/1 – 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. 117. 
 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/8/2 – 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. 118. 
 
Bod 14/9/1, 9/2 
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 14/9/1 – 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. 119. 
 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/9/2 – 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. 120. 
 
Bod 14/10 
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 14/10 – 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. 121. 
 
Bod 14/11/1, 11/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedol, že v skutočnosti nie je nutné odkupovať mestský pozemok na jeho odvodnenie, 
toto je možné riešiť na pozemku žiadateľky. Upozornil, že v druhej časti tohto materiálu je 
pozemok, ktorý je v užívaní p. Juríkovej (vlastníčky blízko nachádzajúceho sa domu), na 
pozemku sa nachádza cudzia stavba, okrem toho pozemky pri tam nachádzajúcich sa 
domoch nie sú právne vymedzené. Z týchto dôvodov navrhol predaj OVS nerealizovať, 
záhradky predať ako obvykle s prihliadnutím na osobitný zreteľ osobe, ktorá ju skutočne 
obhospodaruje. Vyslovil názor, že obe časti žiadaného pozemku by mali ostať v majetku 
mesta. Navrhol možnosť rozhodovania o tejto problematike osobitne dvomi uzneseniami, 
je však na návrhovej komisii, ako sa rozhodne. 
 Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/11/1 s formuláciou NESCHVAĽUJE predaj 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8543/2 s uložením povinnosti žiadateľku 
informovať o neschválení predaja. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 122. 
 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že druhé uznesenie je k predaju záhradky, ktorú užíva niekto iný. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/11/2 týkajúce sa schválenia predaja 
novovytvoreného pozemku KN-C 8559 - záhrada s výmerou 135 m² z pozemkov KN-E  
56007/3 a KN-E 56009 obchodnou verejnou súťažou s cenou aspoň 2 700 eur.  
Hlasovanie: 
za:  0     
proti:  6 
zdržali sa: 11 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 123.    
 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že nasledujúci návrh uznesenia v bode 14/11, ktoré hovorí o súťažných 
podmienkach, je už bezpredmetný, a to vzhľadom na neschválené uznesenie č. 123. 
 
Bod 14/12 
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 14/12 – 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. 124. 
 
 
Bod 14/13 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/13 – 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. 125. 
 
Bod 14/14 
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 14/14 – 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. 126. 
 
Bod 14/15 
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 14/15 – 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. 127. 
 
Bod 14/16 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/16 – 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. 128. 
 
Bod 14/17 
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 14/17 – 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. 129. 
 
Bod 14/18 
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 14/18 – 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. 130. 
 
Bod 14/19 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/19 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 131. 
 
Bod 14/20 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
 Ing. Záborská: 
- opýtala sa, o akú jednorazovú odplatu sa jedná. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že cena podľa znaleckého posudku býva cca 3,50 – 5 eur/m². 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že jednorazová odplata by spolu za vecné bremená v tomto roku predstavovala 
čiastku cca 13 – 14-tis. eur, 
- poukázal na podpísané memorandum s VSD, a. s., čo považuje za vysoko dobrý 
marketingový ťah, nakoľko v meste je potrebné riešiť veľmi veľa problémov. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že podporí návrh bezplatného vecného bremena vzhľadom na podpísané 
memorandum; 
- podal informáciu z rokovania s investičným riaditeľom VSD, a. s., deklarovaná je  
1,5-miliónová  investícia na územní mesta a blízkom okolí a je rozpísaná  do podrobnejšej 
špecifikácie na roky 2019 – 2021. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/20 s uvedením zriadenia vecného bremena 
bezodplatne. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 132. 
 
 
Bod 14/21 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/21 s uvedením zriadenia vecného bremena 
bezodplatne. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 133. 
 
Bod 14/22 
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 14/22. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 134. 
 
Bod 14/23 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že 3 D tlačiarne, ktoré mesto získalo prostredníctvom nadácie partnerských 
miest, sú skúšobne v prevádzke pre využívanie na vyučovaní, 
- poďakoval za ústretovosť všetkým, ktorí sa podieľajú na sprostredkovaní tejto pôžičky.  
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Bednár: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 14/23. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 135. 
 



22

 
K bodu 15 

 
Interpelácie 

 
A. Akram: 
- odovzdal písomnú interpeláciu týkajúcu sa: 
1. riešenia zberu a triedenia odpadov polopodzemnými alebo úplne podzemnými 
kontajnermi (vystúpil k tomu v bode 10), 
2. riešenia potenciálnej straty zelene novou koncepčnou výsadbou,                                                                                                                            
- poukázal na mesto Pezinok, ktoré plánuje v tomto roku vysadiť nové stromy v hodnote 
20-tis. eur, 
- obyvateľov mesta pozýva na spoluprácu v tejto oblasti - na tento účel je zriadený aj 
transparentný účet mesta, 
- v súvislosti s prípravou rozpočtu na ďalšie obdobie sa opýtal, či by taká iniciatíva 
a investícia nebola dobrá aj pre naše mesto,  
- poznamenal, že pred rokmi bol robený dendrologický prieskum na starých stromoch na 
námestí a zistilo sa, že niektoré sú v zlom stave, takže je to časovaná bomba aj z hľadiska 
bezpečnosti, 
- požiadal vedenie mesta a MsÚ o preskúmanie týchto záležitosti a navrhnutie riešení, čo 
sa týka zlepšenia životného prostredia. 
 
Mgr. Bednár: 
- odovzdal písomnú interpeláciu týkajúcu sa rozmachu herní a hazardných hier v meste, 
- požiadal o zosúladenie legislatívy mesta s platnými zákonmi SR; 
- opýtal sa, podľa akého VZN boli schválené otváracie hodiny herni Admiral Café, Medza 
14 a herni CLUB 4, Duklianska ulica; 
- požiadal primátora, aby herniam neboli vydávané nové licencie a aby VZN sa obmedzila 
činnosť herní na území mesta v rozmedzí stanovených maximálne 12 vybraných dní 
v kalendárnom roku; 
- opýtal sa, aké je stanovisko mesta v prípade možného absolútneho zrušenia herní na 
území mesta. 
 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval pracovníkom MsÚ za sprístupnenie zvukových záznamov z rokovaní MsZ, 
ktoré sú uverejnené na stránke mesta, aj v iných zariadeniach, napr. tabletoch, telefónoch; 
- opýtal sa, či mesto neuvažuje o zriadení živých prenosov z rokovaní MsZ. 
 
Ing. Záborská: 
- poznamenala, že v rámci vyhodnotenia RPM 2011 - 2020 je pri plnení cieľa 12 - 
Opatrenie č. 12.3. Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávy 
mesta uvedené, že je spracovaná pracovná verzia Komunikačnej stratégie mesta (cielená 
externá komunikácia - čo komunikovať, prečo komunikovať, s kým a ako komunikovať); 
 - požiadala o informáciu v akom rozsahu je spracovaná pracovná verzia dokumentu a kto 
komunikačnú stratégiu spracováva. Taktiež požiadala o zaslanie pracovnej verzie  pre 
informáciu elektronicky. 
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K bodu 16 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
                 Ing. Pavol Be čarik, v. r.                             Ing. Marián  Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 67 - 135. 
Uznesenie č. 123 nebolo 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, 2. 10. 2019 
 
 


