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 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 

___________________________________________________________________ 
 

 Zápisnica 
 

napísaná dňa 26. novembra 2007 na 4. mimoriadnom zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,  

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 4. mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných.  

 
Mgr. Volný ospravedlnil zo zasadnutia MsZ Ing. Michala Beharku, MUDr. Jána Pukluša, 

Ing. Kvetoslavu Kucharovičovú a Ing. Pavla Bečarika. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ 
bolo prítomných 17 poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny:      29    
   z toho poslanci MsZ:           17   
                        ostatní prítomní:  12  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:   15.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      15.15 h 
 

K bodu 2 
 

 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli overené bez 
pripomienok. 

K bodu 3 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení Mgr. Ján Volný navrhol Ing. Stanislava 
Čurného a RNDr. Ladislava Ruttkaya a do návrhovej komisie Ing. Mariána Bubeníka, JUDr. 
Michala Komaru a MUDr. Jána Mokriša. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

K bodu 4 
 
 P r o g r a m: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Upísanie novo vydávaných akcií Dexia banky Slovensko, a. s. 
6. Záver 
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Mgr. Volný: 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Program bol schválený. 
 

K bodu 5 
 
 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran - ved. odboru financií, školstva a soc. vecí 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 5. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval predložený materiál, 
- mesto Spišská Nová Ves je akcionárom Dexia banky Slovensko, a. s. od jej založenia a vlastní 
404 kusov akcií v minimálnej hodnote 12 000,- Sk za kus, v celkovej hodnote 4 848 000,- Sk, 
- spoločnosť každoročne vypláca dividendy vo výške 16,59 % z nominálnej hodnoty, takže ročne 
dostáva mesto dividendy vo výške cca 800 tis. Sk, 
- mesto môže upísať ďalších 404 kusov akcií, ktorých nákupná cena je 8 000,- Sk za akciu, ale za 
nákup akcií musí vynaložiť 3 232 000,- Sk, 
- pri predpokladanej výplate dividend  to znamená ročný výnos cca 135 000,- Sk, 
- MsR  prerokovala predmetnú ponuku a súhlasila s uplatnením práva na prednostné upísanie 
novo vydávaných akcií Dexia banky  Slovensko, a. s., 
- význam takto investovaných peňazí je v zhodnotení akcií, 
- výdavky na nákup akcií budú zohľadnené v 4. zmene rozpočtu  mesta na rok 2007. 
Mgr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh na uznesenie č. 198 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 198. 
 

K bodu 7 
 

Mgr. Ján Volný, primátor mesta,  poďakoval  prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.  
 
             Mgr. Ján Volný               Ing. Peter Petko 
             primátor mesta                   prednosta MsÚ 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 198. 
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Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
Ing. Stanislav Čurný 
RNDr.  Ladislav Ruttkay 
 
 
Zapísala:  
Mária Husová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


