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Zápisnica 

 
napísaná 12. decembra 2019 na 10. zasadnutí  

Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 
 
 Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta, otvoril 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a 
ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pána poslanca Mgr. Petra Bednára. Poprosil 
prítomných o uctenie si obetí výbuchu panelákového domu v Prešove symbolickou 
minútou ticha. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       42     
      z toho poslanci MsZ            18 
               ostatní prítomní                    24   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:             8.10 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:        13.15 hod.  
 
 
 

K bodu 1 
 
Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 

 
 Zápisnica z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola overená bez 
pripomienok. 
 
 
 

K bodu 2 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a Bc. Ing. Janku Brziakovú, do 
návrhovej komisie PaedDr. Dávida Demečka, PhD., Addyho Akrama a RNDr. Ladislava 
Ruttkaya. 
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- požiadal o hlasovanie.  
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 173. 
 
 

 K bodu 3     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
Ing. Bečarik: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Navrhol doplniť do programu bod 
21 – Dotácia mestu Prešov v súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu bytového 
domu. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, 
požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3 – hlasovanie za pôvodný návrh uznesenia. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 174. 
 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3 – hlasovanie za doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 175. 
 
 
Program: 
 

Otvorenie 

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3. Návrh na schválenie programu rokovania 

4. Plnenie uznesení MsZ 
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5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Spišská Nová Ves 

6. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - 

Správa školských zariadení 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného 

priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves  

8. Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves 

9. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta 

Spišská Nová Ves 

10. Návrh VZN č. 5/2019 mesta Spišská Nová Ves o vymedzení úsekov komunikácií na 

dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 

11. Mestská hromadná doprava Spišskej Novej Vsi za r. 2008 – 2018 – informatívna 

správa 

12. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 

13. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020, 2021, 2022 

14. Poskytnutie dotácií športovým klubom  

15. VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení 

16. Správa o výsledkoch kontroly  

17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

19. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 1. polrok 2020 

20. Interpelácie 

21. Dotácia mestu Prešov v súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu bytového 

domu 

           Záver 
 
 

K bodu 4 
 

Plnenie uznesení MsZ 
Predložil: Ing. Marian Kellner, prednosta MsÚ 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 4 a požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. Navrhol uznesenie č. 264/2012 presunúť medzi 
splnené uznesenia.  
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 176. 
 
 
 

K bodu 5 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Košalka, vedúceho oddelenia správy daní a poplatkov,  
o uvedenie materiálu. 
Ing. Košalko: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- ešte pred otvorením diskusie sa Ing. Košalka opýtal, kedy naposledy boli v meste 
Spišská Nová Ves zvýšené poplatky za komunálny odpad a ostatné dane. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že aj keď si pri vstupe do politiky zaumienil robiť pre ľudí dobro, aby mesto 
prekvitalo, na pracovný stôl sú poslancom predkladané na schválenie aj nepopulárne 
záležitosti pre občanov, ako je napr. zvyšovanie poplatkov a daní; poznamenal, že 
v našom meste neboli poplatky dlhodobo zvyšované, sú dlhodobo na najnižších úrovniach 
v rámci celého Slovenska; zároveň informoval, že pri zvyšovaní ide o percentá, ktoré 
vyzerajú hrozivo, no pri prepočítaní na peniaze nezaťažia veľmi rozpočty obyvateľov; 
vyjadril potešenie, že sa odsúhlasením prijme možnosť splácať poplatky v 3 splátkach, 
navýšené náklady si občania budú môcť rozložiť na dlhšie obdobie.  
Ing. Košalko: 
- odpovedal, že daň z nehnuteľností bola upravovaná v r. 2012, daň z pozemkov v r. 2009 
a poplatok za komunálny odpad v r. 2012. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil, že keďže bolo mesto v minulých rokoch v inej ekonomickej kondícii, nebol dôvod 
na zvyšovanie daní, avšak pri dnešnej ťarche, akú mesto má a pri tvorení rozpočtu na 
najbližšie obdobie ide o kompromis. V porovnaní s inými mestami, v ktorých dvíhajú 
niektoré poplatky o 100 % či 300 %, naši obyvatelia nebudú príliš zaťažení; taktiež 
zohľadnili pri výškach poplatkov aj dôchodcov, ktorým sa niektoré poplatky dokonca znížia 
v porovnaní s doterajšími. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 177. 

 
 

K bodu 6 
 

Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - 
Správa školských zariadení 
Predložil: Ing. Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- pred otvorením diskusie požiadal Mgr. Romaňákovú, aby predniesla svoju pripravenú 
prezentáciu.  
Mgr. Romaňáková: 
- informovala o optimalizácii materských škôl, na ktorej sa podieľala Správa školských 
zariadení. V rámci tejto optimalizácie právne odd. nahliadlo do fungovania SŠZ. Je to 
rozsiahla problematika, dofinancovávanie z mestského rozpočtu je mimoriadne vysoké. 
Vyjadrila zámer v týchto optimalizačných opatreniach pokračovať. Hľadať riešenia ako fin. 
prostriedky na jednej strane ušetriť, na druhej strane vedieť pomôcť rodičom. V rámci 
vyrátavania doplatkov na dieťa bolo zistené, že aj rodičia prispievajú určitým spôsobom 
k lepšiemu fungovaniu materských škôl. Jej cieľom je zmierniť poplatky rodičov a fin. 
prostriedky využívať trošku iným spôsobom. Bola prijatá novela školského zákona, ktorá 
sa výrazným spôsobom dotkne fungovania materských škôl. SŠZ má rok na to, aby 
pripravila všetky materské školy na zmeny, ktoré sa ich budú týkať. V súčasnosti má 
mesto 14 materských škôl. Kapacita detí je vyššia ako je reálne využívaná. Ak zoberieme 
do úvahy fakt, že od r. 2021 bude povinná predprimárna školská výchova, mesto je na 
tieto zmeny kapacitne pripravené. Vyjadrila presvedčenie, že návrhy rodičov bude 
zohľadňovať a snažiť sa ich zaviesť do fungovania materských škôl.  
Ing. Záborská: 
- položila Mgr. Romaňákovej otázku, či už pracovala v riadiacej pozícii a ak áno, koľko ľudí 
riadila: 
Mgr. Romaňáková: 
- odpovedala, že pracovala vo funkcii obchodného riaditeľa a riadila 12 ľudí; zahŕňalo to 
všetky aspekty riadenia ľudí, od komunikácie po pracovno-právne vzťahy. 
Mgr. Cehlár: 
-  vyjadril výhrady voči výberovému konaniu. Bol by rád, keby sa na výberové konania na 
mestskom úrade mohli zapájať aj ľudia z podnikateľského prostredia, ľudia mimo 
samospráv. Keďže nebol prítomný na výberovom konaní, s p. Romaňákovou samostatne 
prediskutoval jej pracovné zámery. Hlasovaním jej vyjadrí podporu. 
O. Búza: 
- opýtal sa JUDr. Štraucha na zloženie komisie a kto ju menoval. 
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JUDr. Štrauch: 
- odpovedal, že výberovú komisiu menoval primátor mesta, a to v zložení D. Demečko, Ľ. 
Šefčíková a D. Mrnková. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, prečo nebola do výberovej komisie zainteresovaná komisia školstva; vyjadrila 
presvedčenie, že zložením výberovej komisie sa dá spochybniť transparentnosť 
výberového konania, keďže vyberali z 1 uchádzača, nebola možnosť porovnania a nebola 
do výberového konania zainteresovaná komisia školstva, ktorá následne bude s riaditeľom 
SŠZ spolupracovať. 
Ing. Bečarik: 
- zareagoval, že prešiel rok od jeho zvolenia do funkcie, počas ktorého prebehlo niekoľko 
výberových konaní, niekoľko verejných obstarávaní na základe pravidiel, noriem a zákona; 
toto výberové konanie bolo prvé, kde využil svoju právomoc vymenovať výberovú komisiu 
podľa jeho uváženia dostatočne kompetentnú na posúdenie prihlásených uchádzačov. 
Prihlásený uchádzač bol iba jeden. Vyjadril, že nezasahuje do kompetencií MsZ, berie ho 
ako rovnocenný orgán inštitútu primátora, vzájomným rešpektom spoločne v tomto roku 
dokázali viaceré ciele dosiahnuť. Verí, že takto budú pokračovať v spolupráci i naďalej. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 178. 
 
Mgr. Romaňáková: 
- poďakovala všetkých za prejavenú dôveru; verí, že spoločnou spoluprácou dosiahnu 
odľahčenie mestského rozpočtu a dospejú k lepšiemu fungovaniu materských škôl.  
 
 

K bodu 7 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného 
priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves  
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 7 a požiadal JUDr. Komaru, náčelníka mestskej polície, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Komara: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
 



7 

 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 179. 

 
 

K bodu 8 
 

Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves  
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, 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. 
MUDr. Fulková: 
- ocenila pracovníkov MsÚ, že sa stihli zapojiť do tejto výzvy, keďže išlo o posledné kolo. 
Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti sú dobrou príležitosťou na získanie fin. 
prostriedkov na rekonštrukciu našich zdravotníckych centier. Podotkla, že z týchto zdrojov 
sa dá financovať aj vybavenie ambulancií, čo lekárom veľmi pomôže. Opýtala sa, či je 
splnená podmienka, a to všeobecný lekár na 1,5 úväzku? 
Ing. Paveleková: 
- odpovedala, že zatiaľ majú zazmluvneného 1 všeobecného lekára pre dospelých, snažia 
sa získať ešte jedného.  
Ing. Bečarik: 
- upozornil, že ak by mal niekto vedomosť o lekárovi, ktorý by bol ochotný vstúpiť 
s mestom do nájomného vzťahu, bolo by to prínosom. Zdôraznil, že mesto ide do projektu 
s rizikom, ak nebudú splnené podmienky, tak fin. prostriedky nezíska. 
MUDr. Fulková: 
- odpovedala, že nevie o žiadnom lekárovi. Informovala, že lekári v rámci celého 
Slovenska majú obavy podpísať zmluvu na 5 rokov; v prípade, ak by s lekárom 
nepodpísala v nasledujúcom roku poisťovňa zmluvu, tak by nemohol dodržať záväzok.   
Ing. Paveleková: 
- doplnila, že súčasťou projektu je možnosť v určitej lehote dohodnúť zmenu lekára. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, v akom časovom rozmedzí sa plánuje realizácia v prípade úspešnosti 
projektu, ktorého výsledky sa dozvieme v apríli budúceho roka.  
Ing. Paveleková: 
- odpovedala, že približne 3 – 4 mesiace bude prebiehať VO, následne podpis zmluvy 
a samotná realizácia od 12 do 24 mesiacov. 
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MUDr. Zelený: 
- opýtal sa, či lekári pracujúci v stredisku na Hutníckej 20 sa budú môcť vyjadriť 
k rekonštrukcii, či bude zmenená výška nájmu a ako bude zabezpečená zdravotná 
starostlivosť počas rekonštrukcie, ak bude projekt úspešný. 
Ing. Paveleková: 
- reagovala, že lekári týmto projektom budú braní ako partneri, mesto bude s nimi 
podpisovať v prípade úspešnosti projektu zmluvu o spolupráci, o partnerstve. Ako partneri 
budú môcť vyjadriť svoje požiadavky počas rekonštrukcie na rozmiestnenie prístrojov, na 
vylepšenie služieb. Výška nájmu sa neplánuje meniť, príp. zmeny  sú prijateľné v súvislosti 
s infláciou.  
RNDr. Ruttkay: 
- položil otázku, čo sa plánuje s lekárňou, ktorá sa v súčasnosti v objekte nachádza. 
Ing. Paveleková: 
- keďže lekáreň je komerčná, do rekonštrukcie v rámci projektu sa nezahŕňa, objekt sa 
však zvonku zateplí komplexne. 
Ing. Záborská: 
- sa opýtala na výšku celkovej sumy, ktorá je alokovaná na celé Slovensko v rámci tejto 
výzvy. 
Ing. Paveleková: 
- prisľúbila odpoveď do konca zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Ing. Pastiran: 
- opýtal sa, či je možné žiadať o finančné prostriedky z európskych fondov aj na 
rekonštrukciu iných zdravotných stredísk v rámci mesta. 
Ing. Paveleková: 
- informovala, že pri zvažovaní výberu zdravotného strediska museli prihliadať na prísne 
kritériá výzvy, ktoré boli zamerané nielen na obsadenie špecializovaných lekárov, ale 
rekonštrukcia sa bude týkať aj ďalších priestorov, preto museli prihliadať pri výbere aj na 
toto kritérium. Nebolo by možné sústrediť lekárov napr. na detskej poliklinike na jednom 
poschodí a následne neefektívne zatepliť len časť objektu, resp. poschodia. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, či sa bude zatepľovať iba časť budovy, v ktorej sa stredisko nachádza alebo sa 
plánuje do budúcnosti opraviť celá. 
Ing. Bečarik: 
- upozornil, že musia počkať na výstup projektanta s prihliadnutím na fakt, aby 
spolufinancovanie nezaťažilo príliš rozpočet mesta.  
Ing. Gonda: 
- upozornil, že by boli radi, ak by v rámci projektu mohli zrekonštruovať celú budovu. Sú 
však dané striktné pravidlá a oprávnené náklady. Ide o komplexnú rekonštrukciu tej časti 
budovy, ktorá bude predmetom oprávnených nákladov. Ak bude mať mesto dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov na vonkajšie obalové konštrukcie, napr. opláštenie, 
výmena okien či zateplenie strechy, potom môže riešiť komplexne objekt ako celok. Táto 
budova si zaslúži min. výmenu obalových konštrukcií vzhľadom na jej stavebno-technický 
stav. 
Ing. Pohly: 
- vyjadril sa, že dotknutí lekári boli oslovení v súvislosti s týmto projektom, sú oboznámení 
s danými podmienkami a pri spracovaní výstupného projektu budú ich pripomienky 
a návrhy brané do úvahy.  
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 180. 
 
 

K bodu 9 
 

Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
O. Búza: 
- doplnil, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie športu a jednohlasne 
schválený; doplnil, že hlavne finančne posilnili kategóriu mládeže, ktorá je ich primárnym 
cieľom. 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa, keďže komisia športu za posledný rok preberala všetky kompetencie Rady 
športových klubov, ako sa plánuje ďalej naložiť s Radou športových klubov; podotkol na 
rozpor v článku 4 bod 2 navrhovaného VZN, návrh na zloženie hodnotiacej komisie 
predkladá Komisia športu pri MsZ a Rada šport. klubov; zdôraznil, že doteraz neboli 
vyjasnené kompetencie pre Radu šport. klubov a ani sa neschvaľovali na zasadnutí MsZ. 
Ing. Mrnková: 
- odpovedala, že kompetencie Rady šport. klubov sú v riešení; na budúci týždeň je 
naplánované stretnutie s predsedami šport. klubov, hlavným cieľom bude nastaviť 
fungovanie, kompetencie a spoluprácu medzi šport. klubmi, komisiou športu a mestom. 
Ing. Gonda: 
- doplnil, že v štádiu rozpracovania je návrh, akým spôsobom Radu šport. klubov ako 
stavovskú organizáciu športovcov a ich organizácií zachovať a vytvoriť štruktúru tejto 
organizácie a nastaviť možnosti rozhodovania o veciach na úrovni športu. Hlavným cieľom 
je, aby Rada šport. klubov bola jeden z poradných orgánov primátora mesta.  
Ing. Bečarik: 
- doplnil, že pokiaľ kompetencie odporúčacieho orgánu preberá komisia športu, tak Rada 
šport. klubov musí byť odporúčací orgán pre komisiu športu. Súhlasil s Ing. Mrnkovou, že 
je všetko ešte v štádiu rokovania. Je nemysliteľné, aby sme prikázali, aby sa dobrovoľne 
združili vedúci jednotlivých šport. klubov a mali odporúčací charakter pre primátora. Tieto 
návrhy by mala prerokovať komisia športu a následne by to malo ísť ďalej. 
Mgr. Kačenga: 
- poďakoval za jednotlivé odpovede a zdôraznil, že Rada šport. klubov bola daná na 
vedľajšiu koľaj, bez toho, aby jej boli odobrané kompetencie a nikto z nej nebol prizvaný 
na komisiu športu. 
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O. Búza: 
- doplnil, že predsedom Rady šport. klubov je Ľ. Vaic, ktorý je zároveň podpredsedom 
športovej komisie. 
Ing. Bečarik: 
- zdôraznil ešte raz, že táto situácia je v stále v riešení. Navrhol zvolať predstaviteľov Rady 
šport. klubov na zasadnutie komisie športu, ak to bude možné, zúčastní sa aj on osobne.  
Mgr. Kačenga: 
- opravil poznámku O. Búzu, že zatiaľ je predsedom Rady šport. klubov on a Ľ. Vaic je 
členom predsedníctva. Zdôraznil, že neznalosť zákona neospravedlňuje. 
Ing. Bečarik: 
- poprosil, aby jednotlivé poznámky boli konštruktívne a vecné. Je potrebné dohodnúť 
stretnutie a následné riešenie. 
Mgr. Cehlár: 
- podľa jeho informácií Rada šport. klubov nemala dosiaľ žiaden štatút, právnu formu. 
Takéto postavenie mala dlhodobo a odporúčala schvaľovať celkom vysoký obnos peňazí, 
preto ide kolegom o tom, aby dali všetkému právny rámec, aby všetko bolo v poriadku.  
Ing. Bečarik: 
- požiadal, aby sa viac táto téma nerozvádzala. Zdôraznil, že prítomní sú poslanci pre 
všetkých a pre všetky športové kluby; je potrebné nájsť spôsob, ako vypočuť jednotlivé 
názory a rešpektovať ich. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 181. 
 
 

K bodu 10 
 

Návrh VZN č. 5/2019 mesta Spišská Nová Ves o vymedzení úsekov komunikácií na 
dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Muchu, vedúceho oddelenia výstavby a dopravy,  
o uvedenie materiálu. 
Ing. Mucha: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- upozornil na negatívne reakcie od občanov - podnikateľov, ktorí si museli zakúpiť 
parkovacie známky v inej sume na podnikateľské vozidlá; víta, že nastal koncenzus voči 
týmto ľuďom a že sadzba bude zjednotená.  
 



11 

Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 182. 
 
 

K bodu 11 
 

Mestská hromadná doprava Spišskej Novej Vsi za r. 2008 – 2018 – informatívna 
správa 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Muchu, vedúceho oddelenia výstavby a dopravy,  
o uvedenie materiálu. 
Ing. Mucha: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 183. 
 
 

K bodu 12 
 

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 12 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 5. zmenu 
rozpočtu mesta v roku 2019 podľa predloženého návrhu. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 184. 
 
 

K bodu 13 
 

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020, 2021, 2022 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 13 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 návrh rozpočtu 
mesta na roky 2020 – 2022 podľa predloženého návrhu. Poďakoval všetkým, ktorí sa 
podieľali na jeho tvorbe. Vyjadril presvedčenie, že pri zostavovaní rozpočtu na ďalší rok 
skomplikovali situáciu výpadky príjmov z podielových daní, ktoré spôsobili najnovšie 
opatrenia prijaté vládou pred voľbami, a to zvyšovanie nezdaniteľnej časti základu dane, 
daňového bonusu na dieťa v dôsledku životného minima. Taktiež narástli výdavky obcí 
tzv. sociálnymi balíčkami a legislatívnymi zmenami vrátane nových kompetencií pre 
samosprávy bez dostatočného finančného krytia. Ide o zvyšovanie miezd zamestnancov, 
rekreačné poukazy, chodníková novela, obedy zadarmo, novely zákonov o požiadavkách 
na bezpečnosť detských ihrísk, zvyšovanie poplatkov za skládkovanie atď. Zhodnotil 
situáciu v našom meste, čo sa týka rozpočtu. Za sledované obdobie v rokoch 2013 - 2020 
bežné výdavky vzrástli o 42 %. Kapitálové výdavky oscilujú okolo hranice 2 mil. eur. 
Finančné operácie, t. j. splácanie úveru, majú stúpajúci trend. Doplnil, že štát na rok 2020 
poskytol cez podielové dane 479 000 eur, avšak iba na rast miezd a odvodov mesta, 
príspevkových organizácií a správy škols. zariadení stúpajú náklady medziročne 
o 887 000 eur. Vyjadril presvedčenie, žeby bolo určite prijateľnejšie pre každého poslanca 
navrhovať použitie nových zdrojov do rozvojových aktivít mesta, ako riešiť iba bežnú 
prevádzku.  
Mgr. Cpin: 
- doplnil, že obedy zadarmo, kapitánové rekreačné poukazy, chodníkové novely a vládne 
balíčky pripravili mestám zder. Vyjadril sa, aby prívrženci strany odovzdali od občanov 
poďakovanie. 
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Ing. Bečarik: 
- poprosil o slušné vyjadrenia. 
Ing. Brziaková: 
- otázku smerovala na Mgr. Cpina, aby sa vyjadril, akými konkrétnymi nákladmi zasiahli 
obedy zadarmo naše mesto. Vysvetlila, že na zvyšovanie počtu zamestnancov v šk. 
jedálňach dostali školy dotácie. V pôsobnosti spišskonovoveského okresu vyhoveli 
všetkým požiadavkám. Aj doteraz ľudia v hmotnej núdzi mali stravu zadarmo. V jedálňach 
sa týmto opatrením zvýšil počet o zopár detí. Najväčšej škole v meste sa zvýšil počet 
stravníkov o cca 80 detí. Doplnila, že v tomto prípade ide o zaťahovanie veľkej politiky do 
mestského zastupiteľstva. Okresný úrad pomohol s poskytnutím pracovných síl.  
Mgr. Cehlár: 
- doplnil, že podľa jeho informácií museli na ZŠ na sídl. Západ dokúpiť systém na 
čipovanie, čo predstavuje náklad navyše, taktiež mesto kupovalo konvektomaty, čo tiež 
predstavuje náklad navyše. Následne sa zvyšovali poplatky rodičov. Opýtal sa, ako dlho 
úrad práce soc. vecí a rodiny pokryje náklady na zamestnanca, či iba rok alebo na celé 
obdobie zamestnanosti.  
Ing. Brziaková: 
- odpovedala, že náklady budú pokryté na rok.  
Ing. Pastiran: 
- doplnil, že nič nie je zadarmo, a to platí pri všetkom. 
Mgr. Cehlár: 
- uznal všetkým, ktorí tvorili rozpočet, že sa pripravoval ťažko. Zároveň poďakoval, že sa 
vytvoril na MsÚ priestor na pracovné stretnutie, kde sa mohli poslanci oboznámiť 
s predkladaným materiálom. Chcel by zdôrazniť pár položiek v rámci rozpočtu. Spomenul 
systematickú podporu klubov dôchodcov, ako i športových klubov. Zdôraznil, že v rozpočte 
mesta nenašli priestor na podobnú podporu kultúrnych telies a klubov. Ich podpora je stále 
iba na úrovni dotácií. Zároveň vyjadril, že v rámci rozpočtu sa vyčlenili peňažné 
prostriedky na zmeny územného plánu. Vyjadril nádej, že týmto sa podporí rozvoj bývania 
v meste. Ocenil vytvorenie participatívneho rozpočtu v objeme 5 000 eur, ktorý bude 
použitý na podporu občianskej aktivity, komunitného života. V rámci kapitoly rozpočtu 
s názvom Údržba miestnych komunikácií bola v min. roku schválená položka vo výške 
10 000 eur na údržbu a opravy zábradlia a mostov. Opýtal sa, či fin. prostriedky boli 
použité na tento účel a na ktoré zábradlia a mosty konkrétne. 
Ing. Topoliová: 
- odpovedala, že túto kapitolu konkrétne má na starosti odd. výstavby a dopravy, 
konkrétne čísla ani názvy nevie povedať.  
Mgr. Cehlár: 
- doplnil, že keďže v meste je v tejto oblasti čo robiť a položka v súvislosti s údržbou 
a opravou zábradlia a mostov je zahrnutá aj v tomto rozpočte, verí, že sa podarí mestu 
skrášliť tieto objekty. 
Ing. Pastiran: 
- doplnil, že by stálo na zváženie do budúcna, aby každý správca svojej kapitoly v rámci 
rozpočtu mohol predstaviť ciele, ktoré plánuje urobiť v nasledujúcom roku. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 185. 
 

 
K bodu 14 

 
Poskytnutie dotácií športovým klubom  
Predložil: Oliver Búza, poslanec MsZ a predseda Komisie športu 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval O. Búzovi a Ing. Mrnkovej za prípravu materiálu. Poznamenal, že 
v pripravenej prezentácii Ing. Mrnkovej bola medzi nevýhodami nastaveného systému pri 
rozdeľovaní dotácií aj väčšia kontrola. Tento bod však hodnotí ako pozitívny, keďže ide 
o verejné financie. Je snahou nájsť pri tvorbe rozpočtu dostatočné množstvo fin. 
prostriedkov na podporu športových klubov, hlavne pre mladých športovcov. Považuje 
systém rozdelenia fin. prostriedkov prostredníctvom dotácií pre šport. kluby za vyvážený. 
Ing. Mrnková: 
- doplnila, že nevýhodou pri zvýšenej kontrole myslela hlavne administratívnu pracnosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že systém dotácií do kultúry a športu bol nastavený pred 13 rokmi, dovtedy 
tu takýto systém zaužívaný nebol. Na začiatku bol však veľmi kritizovaný opozíciou. Rokmi 
sa systém vyvíjal. Využívali sa aj fin. prostriedky z mestských firiem, ako napr. Emkobel,  
Lesy mesta. Tie hospodárili vždy dobre, aj min. rok po býv. riaditeľovi ostalo vyše mil. eur. 
Spomenul taktiež kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu zameranú na poskytovanie 
dotácií. Pracovníci NKÚ konštatovali, že naše mesto má najlepšie nastavený a fungujúci 
systém v poskytovaní dotácií z okresných miest Slovenska. 
Mgr. Cehlár: 
- reagoval na poznámku PhDr. Volného, PhD. o mil. eur, ktoré sú v účtovníctve Lesov 
mesta.  
Ing. Bečarik: 
- upozornil na názov bodu programu, ku ktorému prebieha diskusia. Potvrdil, že je 
pravdou, že Lesy mesta disponujú vysokou rezervou. Nie je však ešte ukončený právny 
spor, prebieha snaha o mimosúdne vyrovnanie.  
Ing. Záborská: 
- vyjadrila sa, že nastavený systém o prerozdeľovaní dotácií je krokom k zvyšovaniu 
objektívnosti a transparentnosti. Podľa jej názoru je to dobre nastavený model, ktorý 
vytvára priestor, aby sa menil postoj šport. klubov k peniazom. Tento nastavený model 
bude eliminovať subjektivitu pri prerozdeľovaní dotácií. Keďže v prezentácii Ing. Mrnková 
spomenula medzi nevýhody nastaveného systému koncepčnosť a záväznosť kritérií,  
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opýtala sa, aká je predstava záväznosti. 
Ing. Mrnková: 
- odpovedala, že keďže hľadali formu, ako nazvať pravidlá. Či to má ostať ako pravidlo pre 
komisiu športu alebo vo forme smernice, alebo či nemá byť súčasťou VZN o poskytovaní 
dotácií. Výsledkom bolo, že záväznosť kritérií v nastavenom systéme je hlavne kvôli 
udržateľnosti.  
Ing. Gonda: 
- doplnil, že vždy bola dobrá vôľa zo strany mesta nájsť fin. prostriedky na podporu športu. 
Aj v tomto rozpočte sa našli fin. prostriedky na tento účel. Nový systém prispeje 
k transparentnosti rozdelenia a kontroly použitia financií. Poďakoval všetkým tým, ktorí 
zahlasovali za príspevok na šport v návrhu rozpočtu na rok 2020. 
O. Búza: 
-  poďakoval športovej komisii za celoročnú prácu na vytvorení systému rozdeľovania 
dotácií, ako aj Ing. Mrnkovej a Ing. Bdžochovej za spoluprácu.  
Ing. Bečarik: 
- vyjadril obavy, aby si z tohto bodu niekto nerobil politickú agendu. Tak, ako bolo 
povedané, už pred 13 rokmi boli nastavené podmienky podpory dotačnej politiky šport. 
klubom a ďalším. Upozornil, že na území mesta je vyše 300 občianskych združení, ktorí 
majú takisto právo žiadať o dotáciu. Vyjadril vďaku, že sa poslanci snažia o vytvorenie 
nejakého „kľúča“ na spravodlivé rozdeľovanie fin. prostriedkov. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 186. 
 
 

K bodu 15 
 

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení 
Predložila: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- doplnil, že týmto bodom programu sa ukončuje riešenie financií a finančné fungovanie 
mesta na budúci rok. Rád by vyjadril zhodnotenie za Spoločný klub. Poznamenal, že 
predchádzajúcemu bodu, ktorým riešili dotácie pre športovcov vo výške 200 000 € sa 
venovali dlhšie ako samotnému rozpočtu mesta vo výške takmer 36 mil. €. Týmto 
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vyjadrením by chcel obhájiť svojich kolegov, keďže rozpočtu mesta sa venovali na 
viacerých rokovaniach, približne 6 – 7 týždňov, keď sa pripravoval rozpočet. Prerokovávali 
jednotlivé zmeny a úpravy rozpočtu s kompetentnými pracovníkmi úradu i samotným 
primátorom, taktiež zasahovali do tvorby VZN o daniach a miestnych poplatkoch. 
Spoločný klub pracoval veľmi aktívne na tvorbe rozpočtu. Sú si vedomí finančných 
možností mesta, ako i výšku dlhu. V konečnom dôsledku i samotné zvyšovanie daní sa 
premietne skôr do prevádzky úradu. Rád by apeloval a požiadal, aby mesto hľadalo 
v maximálnej miere vonkajšie finančné zdroje a aby hľadalo možnosti, ako prevádzkové 
náklady minimalizovať.  
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 187. 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol prestávku. 
 
Prestávka: 10:50 – 11:10 
 
 

K bodu 16 
 

Správa o výsledkoch kontroly  
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, vzhľadom na odporúčania hlavného kontrolóra, či existuje záruka ich 
naplnenia. 
Ing. Biskup: 
- odpovedal, že plnenie odporúčaní sa následne preveruje. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 16. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 188. 

 
 

K bodu 17 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór 
 
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. 
Mgr. Cehlár: 
- navrhol doplniť plán kontrol o kontrolu obstarávania výstavby nového cintorína  
a následnú realizáciu tejto stavby. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa na plnenie požiadavky na vykonanie kontroly Čerpanie fin. prostriedkov 
z rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v r. 2017 – 2018. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že kontrola je tesne pred ukončením. S jej závermi bude MsZ oboznámené na 
najbližšom zasadnutí. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
Hlasovanie: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 17. 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal pozmeňujúci návrh Mgr. Cehlára s doplnením kontroly obstarávania výstavby 
nového cintorína  a následnej realizácie stavby. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 189. 
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K bodu 18 

 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ, vedúci odd. správy majetku mesta   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
 
Bod 18/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 190. 
 
Bod 18/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/2 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 191. 
 
Bod 18/3 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
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PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/3 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 192. 
 
Bod 18/4 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/4 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 193. 
 
Bod 18/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že tomuto bodu sa venovali na zasadnutí MsV Telep a sú za to, aby park 
s detským ihriskom ostal v pôvodnom stave, nakoľko sa snažia detské ihrisko rozvíjať 
a celý priestor zveľaďovať a sú proti narušeniu celistvosti tohto priestoru. 
Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/5 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 194. 
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Bod 18/6 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/6 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 195. 
 

Bod 18/7 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/7 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 196. 
 
Bod 18/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/8 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 197. 
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Bod 18/9/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/9/1– schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  4 
zdržali sa: 11 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 198. 
 
Bod 18/10/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že pri pozemkoch stále figuruje odporúčaná cena na základe znaleckého 
posudku a väčšinou predaj týchto pozemkov skončí za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Poznamenal, že aj na finančnej komisii sa týmto zaoberali a jedným z bodov uznesenia 
finančnej komisie bolo, aby mesto prehodnotilo zásady hospodárenia s majetkom mesta, 
a teda aj predaj svojich vlastných pozemkov. Je to tiež cesta k tomu, aby sa príjem mesta 
zvýšil. Na budúci rok sa plánuje cca 200-tis. eur z predaja majetku mesta, ale táto suma 
by mohla byť vyššia. Uviedol, že to nechce definovať do návrhu uznesenia ani 
pozmeňujúceho návrhu, ale skôr ako apel pre zamestnancov, ktorí s tým pracujú, aby v čo 
najkratšom čase mesto prepracovalo a podalo návrh, ako by mohol predaj vyzerať. Je 
presvedčený, že aj tak títo budúci majitelia sú ochotní za svoje budúce pozemky zaplatiť 
oveľa viac, nakoľko hodnota pozemkov je v súčasnosti vyššia, ako je uvedená 
v znaleckom posudku. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že  sa budeme tomu venovať. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že v takýchto prípadoch, ako sú predaje nehnuteľností, je vecou obce, 
s akou vyvolávacou cenou vyjde. Cena, ktorá je vysúťažená, je konečná.  
- k predloženému návrhu ešte doplnil, že sú si toho vedomí, a preto aj v materiáloch mimo 
uznesenia sa uvádza slovné spojenie, že kúpna cena by mohla byť ASPOŇ 11-tis. eur. 
Z toho vyplýva, že poslanci majú možnosť navrhnúť buď jednotlivo alebo principiálne, 
k čomu sa skôr prikláňa, aby sa nemuselo licitovať na rokovaní MsZ. Bolo by to niečo 
podobné, ako máme v zásadách v prípade predaja pozemkov pre nové garážové boxy, 
kde je uvedené, že predaj pozemkov pre novú výstavbu garáží sa realizuje 
s dvojnásobkom hodnoty určenej znaleckým posudkom, čiže sa uplatňuje koeficient k = 2. 
Ďalej uviedol, že bude potrebné riešiť a zvážiť takú skutočnosť, že aká cena sa uplatní 
v prípade, ak sa to bude týkať predovšetkým Novoveskej Huty, kde občania pred rokom 
1989 nemali možnosť si vysporiadať pozemky ako - zastavané plochy a dvory, či by sa 
cena tiež zvyšovala, alebo by sa to týkalo len tých pozemkov, ktoré sú voľné na možný 
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predaj a čo by šlo obchodnou verejnou súťažou. V tejto veci je to na diskusiu, sme si 
vedomí, že taká možnosť tu je a že je ideálne, ak to bude nejako principiálne riešené. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či v tomto prípade musí byť schválená mestským zastupiteľstvom cena aspoň 
11-tis. eur alebo tá cena môže byť aj vyššia. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že cena musí byť schválená mestským zastupiteľstvom. V tomto prípade je 
navrhnutá cena 11-tis. eur, ale pokiaľ sa poslanci rozhodnú ináč, bude sa hlasovať o inej 
cene, a to isté pre súťažné podmienky.  
RNDr. Ruttkay: 
- myslel si, že v tejto chvíli je to iba predpokladaná alebo navrhovaná cena a že sa bude 
ešte raz o tom hlasovať. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že k tomu sú ešte konkrétne súťažné podmienky, ktoré keď sú splnené 
súťažiacim, tak podľa toho sa musí zrealizovať obchod, je to dokonca vymožiteľné, 
pretože  jediným možným kritériom tu je, resp. bude cena.   
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že do budúcna sa pripravia podmienky, v tejto chvíli riešime predložený 
návrh, 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/10/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 199. 
 

Bod 18/10/2 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/10/2 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 200. 
 

Bod 18/11/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že je za nastavenie systému, ktorý bude automaticky riešiť takého 
pozemky, hlavne tie, ktoré sú určené na bývanie, kde cena môže byť vyššia. Uviedol, že 
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cena sa môže zvýšiť aj tým, že o tom bude vedieť čo najviac ľudí, ktorí pozemky zháňajú. 
Opýtal sa, či vie mesto použiť aj iné formy zverejnenia súťaže, ako je úradná tabuľa 
a internetová stránka mesta. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že keď je časový priestor, vieme avízo o predaji dať vo forme oznamu do 
Informátora, takže informácia sa dostane do každej domácnosti. 
Mgr. Cehlár: 
- uviedol, že bolo by to dobré, cena by mohla byť pre mesto lepšia. 
Ing. Kellner: 
- prisľúbil pripravovať i termínovo tak, aby sa to dostalo ešte pred uzávierkou do 
mestského Informátora. 
Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/11/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 201. 
 

Bod 18/11/2 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/11/2 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 202. 
 

Bod 18/12 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
V. Retter: 
- uviedol, že na zasadnutí mestského výboru vo Ferčekovciach sa zaoberali týmito 
žiadosťami. Jediná námietka bola k žiadosti p. Krokkera o odkúpenie pozemku, nakoľko 
žiadaný pozemok zaberá časť cesty, ktorá ako jediná sprístupňuje túto lokalitu. Z tohto 
dôvodu MsV neodporúča predaj pozemku p. Krokkerovi, odporúča mu predložiť novú 
žiadosť s posunutou hranicou žiadaného pozemku, ku ktorej nebudú mať námietky. 
Ing. Gonda: 
- tlmočil stanovisko Spoločného poslaneckého klubu, ktorý sa touto problematikou 
zaoberal a navrhuje body č. 18/12 a 18/13, aby boli prezentované v zmysle návrhu 
uznesení, ktoré dostali ako zmenu pred rokovaním MsZ. 
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Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal nový návrh na uznesenie k bodu 18/12.    
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 203. 
 

Bod 18/13 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu.  
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal nový návrh na uznesenie k bodu 18/13.  
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 204. 
 
Bod 18/14 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Fulková: 
- požiadala o vysvetlenie. 
Ing. Kellner: 
- vysvetlil, že bola požiadavka z poslaneckých radov, žeby nebol problém s predajom tejto 
záhradky/pozemku do budúcna, pokiaľ by sa jeho oplotenie posunulo bližšie k prístrešku 
žiadateľa, čím by sa uvoľnil priestor pre cestu, ktorá vedie okolo. Ak sa poslanci stotožnia 
s tým, čo bolo povedané, nemali by vyhovieť tejto žiadosti pána Krokkera, následne bude 
p. Krokker informovaný o zamietavom výsledku hlasovania, objedná si nový geometrický 
plán a odporučí sa mu, aby pri jeho spracovaní rokoval s členmi MsV a aby potom znova 
požiadal o odkúpenie pozemku podľa nového geometrického plánu. 
Ľ. Vaic: 
- opýtal sa, či altánok už stojí na žiadanom pozemku alebo nie. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že snímka ho dokumentuje na žiadanej časti pozemku, ale prístrešok 
nepredstavuje celú hnedú plochu v obrázku. 
Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
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RNDr. Ruttkay: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/14 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  0     
proti:  3 
zdržali sa: 13 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 205. 
 
Bod 18/15/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
RNDr. Ruttkay: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/15/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 206. 
 
Bod 18/15/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
RNDr. Ruttkay: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/15/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 207. 
 
Bod 18/16 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
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PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/16 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 208. 
 
 
Bod 18/17 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/17 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 209. 
 
Bod 18/18/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, či mesto plánuje nejakú komunikáciu v rámci celého Slovenska, aby sme 
oslovili čo najviac potenciálnych developerov a aké kroky úrad zvažuje, aby si mohli potom 
vyberať zo zámerov. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že pred 12-timi rokmi boli 4 záujemcovia. Myslí si, že súčasné obdobie je 
vhodné na to, že by mohol byť záujem o investovanie. Uviedol, že budeme hľadať 
spôsoby, aby bola ponuka zverejnená v médiách pre celú SR, nie iba na domácej pôde, 
aby sa to dostalo na vedomie čo najširšej podnikateľskej verejnosti. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- uviedol, že keď sa vedeniu mesta podarí kontaktovať s MERK reality, a. s., tak bude 
veľmi rád a pripojí sa k tomu. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že nepredpokladáme, aby mesto riešilo nehnuteľnosti s tými vlastníkmi, ktorí nie 
sú vysporiadaní, to si bude musieť doriešiť investor. 
Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
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PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/18/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 210. 
 
Bod 18/18/2 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 18/18/2 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 211. 
 
 

K bodu 19 
 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 1. polrok 2020 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 19 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 212. 
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K bodu 20 
 

Interpelácie 
 
Mgr. Cehlár: 
- predložil interpeláciu ohľadom: 
1. zvýhodnenia darcov krvi v rámci cestovného MHD a vstupného na plaváreň 
2. zvýhodnenia vstupného pre zdravotne postihnutých na kultúrne podujatia, ktoré sú za  
    odplatu a ktoré patria väčšinou pod MKC 
3. zriadenia facebookovej verejnej nástenky 
V. Retter: 
- opýtal sa, či sa budú konať stretnutia predsedov mestských výborov tak, ako to bolo 
v minulosti. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že v novom roku sa uskutočnia stretnutia s mestskými výbormi a tiež     
s komisiami. 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval pánovi primátorovi, ktorý prevzal záštitu nad zbierkou Kilo pre rodiny v núdzi 
a tiež poďakoval za spoluprácu oddeleniu školstva a školám, ktoré sa zapojili do zbierky, 
- poznamenal, že sa vyzbieralo veľmi veľa potravín, ktoré pomôžu hlavne SKCH, ktorá 
pomáha rodinám v núdzi a spoločnosti Úsmev ako dar. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, čo sa stavia na Nábreží Hornádu pred Multicentrom, kto je investor a či je to 
povolené. 
Ing. Mucha: 
- pred Multicentrum bude premiestnený banský vláčik, bude v dvoch formách a bude to 
zastrešené prehľadným sklom alebo lexanom. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že je to v réžii banského spolku, ktorý nás požiadal pred rokom 
o umiestnenie závesného dopravníka. Je to v štádiu vydaného stavebného povolenia, 
riešia si to z časti v svojej réžii, z mestského rozpočtu bolo poskytnuté cca 5-tis. eur. 
Ing. Kellner: 
- doplnil, že ide o externý banský exponát. Bol tlak od občanov z vedľajšej bytovky, pri 
ktorej sa  nachádza vláčik, aby sa to od nej odstránilo. Poznamenal, že okrem 
jestvujúceho vláčika múzeum v Košiciach získalo druhú lokomotívu, a to jazdiacu po 
závesnej dráhe, je na to vypracovaný projekt, rieši sa to od februára, prebehlo to 
stavebným konaním a bude to mať podobu časti banského diela s prekrytím prehľadným 
lexanom. 
 
 

K bodu 21 
 

Dotácia mestu Prešov v súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu bytového 
domu 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 21 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
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Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla na tento účel venovať poslanecký plat za mesiac december, prípadne, aby sa 
vykrylo tých 5-tis. eur z rozpočtu mesta poslaneckými platmi a zbytok by sa doložil 
z rozpočtu mesta. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že je na zvážení každého poslanca, akým spôsobom a akou sumou prispeje, 
suma 5-tis. eur ide z rozpočtu mesta, 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 213. 
 

 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, v závere doplnil informáciu v súvislosti s 8. bodom 
programu a zodpovedal na otázku Ing. Záborskej: Elokácia k projektu Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci celého Slovenska je 30 mil. eur. Zároveň 
informoval, že v súčasnosti hľadajú najlepšie vyhovujúcu zmluvu na opravu býv. Domu 
služieb. Hľadá sa taktiež možnosť využitia budovy na Tatrane, budovy Centra voľného 
času. 

V závere poďakoval doterajšej riaditeľke SŠZ Ing. Ďuríkovej a vedúcemu odd. 
správy daní a poplatkov Ing. Košalkovi, ako i p. Zlatici Masarykovej za ich dlhoročnú 
prácu. Zároveň zablahoželal novovymenovanej riaditeľke SŠZ Mgr. Romaňákovej.  

Vymenoval taktiež investičné akcie, ktoré sa podarilo v tomto roku realizovať, a to 
parkovisko na sídl. Východ, parkovisko na sídl. Západ, chodník na Duklianskej ul., chodník 
na Bezručovej ul., oprava vstupu na ZŠ na Hutníckej ul., na Stolárskej ul, ďalších 5 
projektov, ktoré boli schválené, a to ihrisko na Stolárskej ul., oprava tartanovej dráhy, 
výmena palubovky na sídl. Mier, výmena umelého trávnika,  5 projektov na podporu 
učebných pomôcok, ďalšie 4 projekty na cyklotrasy. Celkom v r. 2019 bolo vypracovaných 
20 projektov. Mesto dostalo prísľub na 250-tis. eur na spolufinancovanie atletickej dráhy, 
1,5 mil. na športovú infraštruktúru, z ktorých sa použije 600-tis. eur na prekrytie ľadovej 
plochy, 900-tis. eur sa plánuje použiť na výmenikovú stanicu a na strojovňu na letnom 
kúpalisku. 
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Primátor mesta pozval prítomných na Vianočný trh. Zaželal prítomným príjemné 

prežitie vianočných sviatkov, týmto ukončil 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť, za plynulý a slušný priebeh rokovania a pozval prítomných 
na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
                 Ing. Pavol Bečarik, v. r.                            Ing. Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č. 173 – 197, 199 – 204, 206 - 213. 
Uznesenie č. 198 a 205 nebolo schválené. 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Jozef Gonda, v. r.  
      
Bc. Ing. Janka Brziaková, v. r.       
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Husová, V. Nováková       
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  
 
V Spišskej Novej Vsi, 19. 12. 2019 


