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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 28. februára  2008 na 10. riadnom zasadnutí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 

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

 
 Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 10. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných 
prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku, RSDr. Juraja Beňu, PhDr. 
Miroslava Semeša, Ing. Pavola Bečarika a skorší odchod z MsZ Ing. Mariána Bubeníka. 

 
Mgr. Volný zablahoželal MUDr. Jánovi  Mokrišovi k jeho  60. narodeninám.  

 
 Mgr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     40    
        z toho poslanci MsZ:          17   
                                       ostatní prítomní:             23 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.00 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. Bc. Janku 
Brziakovú a MUDr. Jána Mokriša a do návrhovej komisie Ing. Stanislava Čurného, Ing. Janu 
Kvašňákovú a Mgr. Jolanu Prochotskú. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      

 
 
Mgr. Volný: 
- informoval o zmene programu MsZ,  
- z programu stiahol bod 15 Odvolanie riaditeľa DD v Spišskej Novej Vsi, nakoľko  Ing. Satmár 
požiadal o uvoľnenie z funkcie a miesto stiahnutého materiálu zaradil Voľbu predsedu Komisie pre 
výstavbu a dopravu pri MsZ, 
- bod 18 doplnil o ďalšiu žiadosť. 
 
K navrhnutému programu neboli pripomienky, primátor dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Program bol schválený. 
 
P R O G R A M po doplnení:     
    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.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007 a o výsledku kontrol 
    6.  Správa o zahraničných služobných cestách za rok 2007 
    7.  Profil sociálnych služieb v meste Spišská Nová Ves 
    8.  Žiadosť o dotáciu z MVaRR z ROP – podpora rozvoja infraštruktúry CR na akciu: 
         „Výstavba cestnej a technickej infraštruktúry pre mestskú časť Novoveská Huta – stredisko  
         cestovného ruchu“ 
    9.  Žiadosť o dotáciu z MVaRR z programu rozvoja bývania na investičné akcie mesta 
   10.  Kofinancovanie projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
   11.  Kofinancovanie projektu na podporu sociálnej inklúzie – terénna sociálna práca 
   12.  Schválenie projektových zámerov: Multifunkčné banícke centrum a Dom priateľstva so    
          župou BAZ, Agentúra destinačného manažmentu,  Projekt v oblasti vzdelávania a školstva 
   13.  Plán zavedenia eura v podmienkach mesta Spišská Nová Ves 
   14.  Návrh investícií do MVD v Spišskej Novej Vsi  
   15.  Voľba predsedu Komisie pre výstavbu a dopravu pri MsZ 
   16.  Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves 
   17.  Zriaďovacia listina ZOO v Spišskej Novej Vsi           
   18.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
   19.  Interpelácie, otázky poslancov 
   20.  Záver 
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K bodu 5 

 
Predložil: Ing. Hamrá ček – hlavný kontrolór 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Hamráček: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Kvašňáková: 
- predloženým materiálom sa podrobne zaoberali na komisii kontroly a zhodli sa na tom, že chcú 
počuť od pána prednostu ubezpečenie, či dostatočne odborne, argumentačne a oponentsky sú 
pripravované rokovania zo strany odborných zložiek MsÚ, nakoľko bežnou kontrolnom činnosťou 
sa ťažko dokazuje objektívnosť vynaložených nákladov. 
Ing. Petko: 
- ubezpečil, že určite je to tak, veľa času sa venuje príprave rozpočtu,  tiež aj finančná komisia sa 
k tomu vyjadruje a dáva svoje stanovisko. 
Ing. Filinský: 
- pripojil sa k tomu, čo povedala Ing. Kvašňáková, 
- správy sú konštatačné, 
- poprosil, aby pri následných správach hlavného kontrolóra, pokiaľ sú dané termíny (napr. správa 
č. 14),  odborný útvar povedal, kedy sa tým zaoberal a aké opatrenia prijal – platí to aj pri č.16 – 
Podnikateľský inkubátor, 
- navrhol doplniť do uznesenia – aby k prejednaným kontrolám bola podaná informácia o plnení 
uložených opatrení, ak sa neplnia uložené opatrenia. 
Ing. Gonda: 
- stavba bola skolaudovaná, hlavný kontrolór popisoval proces dávania stavby do užívania. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 248 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 248. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Predložila: Ing. Jan číková – vedúca KP 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 6 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Mgr. Prochotská: 
- požiadala o opravu, v materiáli sa uvádza, že sa zúčastnila 12. 6. 2007 na zasadnutí kultúrnej 
komisie EUT v Nowom Targu, pričom tejto akcie sa nezúčastnila, bola ospravedlnená. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 249 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 249. 
 

 
 

K bodu 7 
 

Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril sklamanie z tohto materiálu, 
- 15. 2. 2008 na MsZ vystúpil s požiadavkou vytvorenia Seniorcentra, čo bolo zamietnuté s tým, že 
do 10/2007 bude spracovaný program sociálnych služieb,  
- predložený materiál je spracovaný narýchlo, 
- požiadal primátora, aby pôsobil v tejto veci na MsÚ, 
- v meste máme vyše 5 tisíc dôchodcov,  
- kluby dôchodcov sú už nedôstojné - napr. na Levočskej ulici, 
- je potrebné dopracovať koncepciu, aby sa mohli čerpať prostriedky aj z EÚ. 
Ing. Pastiran: 
- projekt je spracovaný, dopracovanie aktivít je už len otázkou krátkeho času. 
Mgr. Volný: 
- ubezpečil, že sa na tom pracuje, aj keď sa to nestihlo do tohto termínu, 
- situáciu v kluboch dôchodcov dobré pozná, 
- urobilo sa už mnoho ústretových krokov,  
- dvojnásobne sa zvýšili dotácie na činnosť klubov, 
- vyjadril presvedčenie, že čoskoro sa stretneme na otvorení Seniorcentra. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- pracuje sa na tom, 
- bol podaný projekt na komunitných pracovníkov,  kde chceme riešiť aj 2 zamestnancov, ktorí  
budú platení z tohto projektu a ktorí sa budú starať o Seniorcentrum, 
- v projekte je uvedená aj cieľová skupina seniorov, 
- čaká sa na schválenie. 
Ing. Kvašňáková: 
- tento materiál je štatistický a  bude slúžiť ako podklad pre spracovanie koncepčného materiálu, 
- požadovala ubezpečenie, že sa na koncepcii soc. služieb pracuje. 
Ing. Pastiran: 
- predložený materiál je spracovaný ako podklad pre  vypracovanie koncepcie sociálnych služieb a 
pre PHSR a je nápomocný pre bodové hodnotenie pri predkladaní projektov. 
RNDr. Ruttkay: 
- predložený materiál je len popisom činností, ktoré sa realizujú, nie koncepciou, ktorá mala byť 
predložená, 
- poukázal na kapitolu 5 – financovanie sociálnych služieb mesta SNV, kde v tabuľke sa uvádzajú 
niekoľko miliónové čísla, pričom sú to skreslené informácie, 
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- malo tam byť uvedené, že mesto financovalo tieto služby aj z kapitoly príspevku štátu 
a z vlastných príjmov od ľudí, nie sú to peniaze, ktoré investovalo len mesto. 
Ing. Pastiran: 
. v texte je to uvedené. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- súhlasil s Ing. Mitríkom, koncepcia mala byť spracovaná do 10/2007, 
- vyjadril presvedčenie, že čoskoro bude predložená, 
- všetci sme za to, aby priestory pre seniorov boli dôstojné, 
- poukázal na pasívne migrácie, za 3 roky odišlo z mesta 1165 ľudí, 
- dnes už nie je problém s prácou, máme 10 % nezamestnanosť, z toho 64 % je nekvalifikovaných, 
- je potrebné sa zamyslieť, kvôli čomu ľudia odchádzajú a tiež zamyslieť sa nad bytovou otázkou. 
Ing. Čurný: 
- v roku 2005 alebo 2006 bola uskutočnená z úrovne KSK analýza soc. služieb v okrese, ale 
hlavne v meste SNV, v ktorej boli určité veci, ktoré by mohli slúžiť ako podklad pre spracovanie 
našej koncepcie, 
- pýtal sa, či majú k dispozícii tento materiál, 
- tlmočil požiadavku RSDr. Beňu, aby vyzval poslancov, ak majú záujem pomôcť v kauze 
odcudzenia invalidného vozíka, 
- dotyčný chlapec už vozík má, ale pomoc by ostala pre združenie, ak by sa niečo podobné udialo. 
Ing. Pastiran: 
- materiál, ktorý bude predložený ako koncepcia, bude vychádzať z materiálu KSK. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 250  k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 250. 
 

 
K bodu 8 

 
Predložil: Ing. Gonda – ved.  odb. výstavby, ÚP a d opravy 
  
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 8. 
Ing. Gonda 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, ide o povinný dokument. 
Ing. Mitrík: 
- k materiálu nemal výhrady, dúfa, že budeme úspešní, 
- pýtal sa na koncepciu, ktorú má mesto, 
- konštatoval,  že sa to mohlo dať už skôr, stratili sme rok, 
- poprosil vedenie mesta, aby kládlo dôraz na prípravu projektov, 
- navrhol  doplniť uznesenie, aby sme sa na každom MsZ zaoberali touto problematikou a aby bolo 
predložené čerpanie prostriedkov z EÚ. 
Mgr. Volný: 
- súhlasil s tým, že sa veľa zameškalo v minulom období, 
- správy môžeme predkladať na MsZ. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, v akom stave je príprava, resp. realizácia projektu HorSKIpark. 
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Mgr. Dluhoš: 
- popísal situáciu, čo sa udialo za posledné mesiace, 
- rozbieha sa stavebné konanie na terénne úpravy, 
- ak budú všetky vyjadrenia načas, s výstavbou sa začne v apríli, ak nie,  potom až v auguste. 
Ing. Kvašňáková: 
- pýtala sa, aká je predstava zvládnuť túto nemalú investíciu a či tento materiál, resp. výstavba 
zjazdovky je prediskutovaná na ministerstve hospodárstva - odbor CR, 
- chcela sa ubezpečiť, či je aj podpora štátu z pohľadu investovania do tejto zjazdovky. 
Mgr. Dluhoš: 
- rokovania prebiehajú už od marca 2007, 
- podpora zo strany ministerstva hospodárstva aj vlády SR je optimálna. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh Ing. Mitríka – predkladať na každé MsZ správu o čerpaní fondov z EÚ. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 251 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 251. 
 
Mgr. Volný: 
- navrhol prednostne prerokovať bod 14 pretože Ing. Gerši potrebuje odísť z  MsZ skôr, ako 
v pôvodne plánovanom čase,  potom sa bude pokračovať bodom 9. Poslanci MsZ návrh 
akceptovali. 
 

 
K bodu 14 

 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 14. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že pri úprave cestovného sú uvedené len tabuľky bez adekvátnych analýz, 
- v mene klubu sa vyjadril, že sú proti zvýšeniu cestovného v MHD, 
- 2 mil. Sk, ktoré sa získajú pri zvýšení ceny, aby našlo mesto vo svojom rozpočte, 
- po zvýšení daní je to ďalší „darček“ pre obyvateľov mesta. 
Ing. Kvašňáková: 
- pozastavila sa nad tým, prečo niekoľko rokov dozadu nebola takáto razantná investícia do 
vozového parku, keď investorom ešte mohol byť štát. 
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Ing. Filinský: 
- pýtal sa Ing. Pastirana, koľko trvá z časového hľadiska vydanie cenového výmeru. 
Ing. Pastiran: 
- 30 dní. 
Ing. Filinský: 
- v tom prípade je to nereálne od 1. 3. 2008, 
- poukázal na to, že nám neprináleží rozhodovať o investičnom pláne súkromnej spoločnosti,  
- je to ich vec, kedy a čo kúpia a ako to budú odpisovať, 
- poznamenal iba, že poznáme aj iné formy ako odpisové, pričom sú to rýchlejšie formy, 
- poukázal na viaceré nedostatky, 
- v materiáli „nesedia“ čísla (čo sa týka počtu autobusov), 
- vytkol razantné riešenie vozového parku, 
- firma priznáva pokles predaja cestovných lístkov o 5,2 %, t. j., menej ľudí využíva  MHD, 
- za rok 2007 už mali byť konkrétne čísla predaných cestovných lístkov, 
- mal výhrady ku kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, 
- „nesedia“sumy v tabuľkách na predposlednej strane, 
- odporučil, aby oprávnené náklady boli predmetom kontroly aj zo strany poslancov, 
- mesto by malo objednať x km za x Sk, 
- odporučil, aby sa tento materiál odložil na aprílové zasadnutie MsZ, aby v marci prebehla 
kontrola kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov a pripravil sa cenový výmer,  
- pre porovnanie uviedol - v roku 2005 mesto dotovalo túto spoločnosť 4 mil. 925 tis. Sk a v roku 
2008 je to 12 mil. 400 tis. Sk, čo je veľký nárast. 
Ing. Bubeník: 
- MVD je doprava vo verejnom záujme, 
- pýtal sa, či ju chceme podporiť, alebo obmedzovať, 
- SNV má 21 autobusov, 
- MVD je všade stratová, 
- bol na rokovaniach so SAD,  pristupuje sa k tomu zodpovedne, 
- čísla sú „prekopané“ z každej strany. 
RNDr. Ruttkay: 
- Ing. Filinský dal množstvo návrhov na riešenie situácie, kde naznačil, aby sa nielen automaticky 
zvyšovala dotácia mesta do verejnej dopravy, ale aby sa hľadali aj iné spôsoby financovania 
mestom (čo sa týka objednania výkonu zo strany mesta), 
- väčšina ľudí používa čipové karty, ale aj tu dochádza k zvýšeniu o 2,- Sk 
Ing. Pastiran: 
- doplnil štatistiku o čísla v porovnateľných  mestách. 
Ing. Gerši: 
- k zvýšeniu cestovného došlo všade v KSK, 
- komentoval situáciu v spoločnosti Eurobus,  
- cenová politika je v rukách objednávateľa, 
- Ing. Filinskému navrhol stretnutie, aby si to podrobne rozobrali, 
- podotkol, že mesto má dobrých odborníkov v oblasti dopravy, 
- čo sa týka obnovy vozového parku, nerobilo sa to vtedy, lebo taký bol stav v štáte, 
- mesto dopravu potrebuje, je na poslancoch, ako to schvália, 
- MVD je stratová a vykrýva sa z iných položiek. 
Ing. Čurný: 
- chýba tu vysvetlenie manažéra z mesta, ktorý má na starosti dopravu, aby povedal to, čo Ing. 
Gerši a aby nás presvedčil o tom, že je to ekonomický únosné pre mesto, 
- pýtal sa, či je problém, ak pri obstarávaniach bude prítomný niekto z mesta, keďže ide o veľkú 
investíciu cca  70 – 80 mil. Sk na obnovu vozového parku. 
Ing. Gerši: 
- otázka investícií bola konzultovaná s mestom, 
- ubezpečil, že nikdy nepresadzovali  svoje záujmy, ale vždy to, čo chcú spolu s mestom, 
- ak sa dnes nerozhodne o investícii, autobusy toho roku nebudú. 
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Ing. Kvašňáková: 
- ide o politické rozhodnutie podporovať verejnú dopravu, 
- aby sme mohli správne rozhodnúť,  potrebujeme mať dostatok argumentov, 
- je na manažéroch z mesta, aby nás presvedčili tak, ako Ing. Gerši. 
Ing. Mitrík: 
- nespochybňuje pripravené podklady, aj keď možno sú tam chyby, 
- problém vidí v tom, že nevieme povedať, koľko dopravy chceme a čo to bude stáť, 
- mali by sme si ujasniť, čo chceme. 
Mgr. Volný: 
-  analýzu dopravy chceme urobiť po 2 linkách – odborne cez Žilinskú univerzitu a laicky cez 
občanov, 
-  rozhodnutie by sme mali prijať dnes, nové autobusy sú potrebné. 
Ing. Majerník: 
- poukázal na potrebu zvýšenia kultúry cestovania a jednou z možností je aj obnova vozového 
parku, 
- doprava je služba a za služby je potrebné platiť, 
- je rád, že je zadaná štúdia cez Žilinskú univerzitu,  ak bude potrebné, bude rukolapný dôkaz, na 
základe čoho sa to zrušilo, 
- verí, že aj pracovníci v meste všetko riešia tak, aby to bolo optimálne. 
Ing. Filinský: 
- poukázal na to, že ak by sa nezvýšili mzdy o 10 %, ale len o 5%, čísla v položkách by boli iné. 
Ing. Gerši: 
- je pravdou, že 10 %-ný nárast miezd je väčší ako inflácia, 
- poukázal na to, že v roku 2006 pri 240-tich odpracovaných hodinách mesačne bol plat  15 tis. Sk, 
- dostali sa do takej pozície, že nemali s kým pracovať, vodiči im odchádzali, 
- 19 tis. Sk  plat pri odpracovaných 200 – 220-tich hodinách dnes nie je veľa, 
- čo sa týka počtu autobusov, tie sa postupne počas roka odpisujú, preto tie čísla sú rôzne, 
- doprava je živý mechanizmus, nie je stanovená fixne, 
- menia sa požiadavky, napr. Embraco začalo trojzmennú prevádzku cez víkend, majú  požiadavku 
o navýšenie liniek. 
Ing. Filinský: 
- robí tiež v oblasti služieb a ich priemerná mzda je 17 tis. Sk, 
- v ekonomických nákladoch vidí priestor na vyjednávanie, 
- nevidí dôvod, prečo by sa mal schvaľovať plán investícií na 10 rokov. 
Ing. Gerši: 
- je pravdou, že všetky informácie sa nedostanú k poslancom. 
Ing. Bubeník: 
- mrzelo ho, že niekto spochybňuje údaje v predkladanom materiáli, ktorý je pripravený 
pracovníkmi MsÚ, 
- týmto sa mali zaoberať odborné komisie a komisia dopravy, ktorá mala tento materiál 
preštudpvať a nie teraz na MsZ rozoberať podrobne jednotlivé čísla, 
- ak má poslanec nezrovnalosti v odborných veciach, mal by to odkonzultovať s odborníkmi MsÚ, 
- navrhol zmenu v uznesení – schváliť plán investícií iba na rok 2008,  
- požiadal primátora, aby urobil prestávku. 
Mgr. Volný: 
- prerušil rokovanie k bodu 14,  
- pokračovalo sa bodom 9,  hlasovanie k bodu14 bude po prestávke za bodom 13. 
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K bodu 9 
 
Predložil: Ing. Gonda – ved.  odb. výstavby, ÚP a d opravy 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Gonda: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
Ing. Mitrík: 
- ľudia z mesta „utekajú“,  
- bytová výstavba zastala, nie je spracovaná stratégia bývania, 
- apeloval na vedenie mesta, aby sa  zaoberalo výstavbou bytov pre mladé rodiny. 
Mgr. Volný: 
- venujeme sa tomu, 
- pracuje sa na materiáli – poslanci ho dostanú. 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 252 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 252.  
 
 

 
K bodu 10 

 
Predložila: Ing. Klimová – referát RR 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 10. 
Ing. Gonda: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu a požiadal o doplnenie uznesenia z druhej 
strany krycieho listu. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
-  požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 253 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 253. 
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K bodu 11 

 
Predložila: Ing. Klimová – referát RR 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 11. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 254 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 254. 
 
 
 

K bodu 12 
 
 
Predložila: Ing. Klimová – referát RR 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 12. 
Ing. Klimová a Ing. Klaučo: 
- predniesli stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 255 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 255. 
 
 

K bodu 13 
 
Predložil: Mgr. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 13. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 



11

Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 256 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 256. 

 
Mgr. Volný: 
- navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA  10.37 – 10.53. 
 
 

K bodu 14 
 

 
Mgr. Volný: 
- po prestávke nasledovalo hlasovanie k bodu č. 14, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Filinský: 
- stiahol svoje návrhy. 
Ing. Čurný: 
- prečítal pozmeňujúci návrh Ing. Bubeníka – plán investícií schváliť iba na rok 2008. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    3 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 257 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:    3 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 257. 
 

 
K bodu 15 

 
Predložil:  PhDr. Semeš – zástupca primátora  
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 15 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Bez pripomienok. 
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Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 258 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 258. 
 

 
K bodu 16 

 
Predložil:  Ing. Pastiran – ved. odb. financií, ško lstva a soc. vecí 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 16. 
Ing. Mitrík: 
- pred rokom bol menovaný PhDr. Semeš do funkcie zástupcu primátora, bol schválený plat 
primátora a rozsah činností zástupcu primátora, 
- navrhovaná odmena pre zástupcu primátora je neadekvátne vysoká, 
- poukázal na rozdiel činností medzi prednostom MsÚ a zástupcom primátora, 
- podľa jeho výpočtov primátor zarobí ročne do 2 mil. Sk a zástupca primátora okolo 1,5 mil. Sk, 
- občanom sme zvýšili dane a teraz nehospodárne odmeňujeme zástupcu primátora, 
- dal návrh, aby plat zástupcu primátora pozostával z 55 % platu primátora a 40 % odmeny ročne. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal pozmeňujúci návrh  Ing. Mitríka – aby plat zástupcu primátora bol pozostával z 55 % 
úrovne platu primátora a 40 % odmeny ročne. 
Hlasovanie: 
za:  5     
proti:    6 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
Návrh neprešiel. 
 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 259 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:    3 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 259. 
 
 

K bodu 17 
 
Predložil:  Ing. Petko – prednosta MsÚ 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 17. 
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RNDr. Brovková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 260 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 260. 

 
 

K bodu 18 
 

Predložil:  Ing. Kellner – vedúci odboru organiza čného a správy majetku 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod 18,                                   
- požiadal Ing. Kellnera v prípade nepredloženia pripomienok k jednotlivým bodom, postupne 
uviesť celý materiál a na záver prebehne spoločné hlasovanie, 
- ak bude mať niekto z poslancov návrh, aby niektoré uznesenie bolo vyňaté na samostatné 
hlasovanie, automaticky sa tak stane bez toho, aby sa o tom hlasovalo, 
-  navrhol,  aby sa na záver nečítali všetky uznesenia, nakoľko sú predložené písomne a trvá to 
dosť dlho,  ale ak nebude zmena v uznesení, bude sa hlasovať spoločne, ak bude zmena, bude sa 
hlasovať individuálne za dané uznesenie. 
Ing. Kellner: 
- uviedol body A 1 až  A 6  - bez pripomienok, 
- bod A 7 – žiadosť Ing. Rapača. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal, že dochádza k rozporu medzi návrhom OÚP a MsR, 
- je toho názoru, že MsZ by malo byť garantom, že záujmy občana a mesta budú vyvážené, 
- v tomto prípade záujem jedného občana je nad záujmami  iných občanov, 
- poukázal na to, že okolo požadovaného pozemku vedie chodník, 
- pozemok Ing. Rapáča už raz bol rozšírený, 
- pozemok požaduje na výstavbu garáže, pričom jedna garáž pri dome už existuje, 
- vytvárame precedens, prečo p. Rapáč áno a iní nie, 
- navrhol pozemok neodpredať. 
Ing. Mitrík: 
- stotožnil sa s RNDr. Ruttkayom, 
- 2 m sa už  raz Ing. Rapáčovi „pustilo“, 
- ak to schválime, urobíme precedens. 
PaedDr. Varga: 
- ako predseda MsV č. 9 požiadal poslancov, aby hlasovali za,  
- oslovil ho Ing. Rapáč s tým, že chodcov neobmedzí. 
Hlasovanie o tomto bode bolo samostatné. 
Ing. Kellner: 
- uviedol body A 8 až A 13 – bez pripomienok, 
- bod A 14. 
Ing. Čurný: 
-  poukázal na to, že nie je tam vybudovaná cesta, aby sa zatiaľ nepredávalo. 
Ing. Kellner: 
-  s cestou sa tam ráta. 
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Ing. Gonda: 
- nemal výhrady. 
Ing. Kellner: 
- uviedol body A 15 až A 19 – bez pripomienok, 
- bod A 20 – žiadosť p. Jackovej. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, či i v ínzeráte sme ponúkali predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. 
Ing. Kellner: 
- nie. 
Ing. Čurný: 
- v tom prípade navrhol, aby bol naplnený text inzerátu. 
Hlasovanie o tomto bode bolo sasmostatné. 
Ing. Kellner: 
- uviedol body A 21, B, C 1, C 2 – bez pripomienok, 
- bod D 1. 
Ing. Majerník: 
- požiadal vedenie mesta, aby pri podpise zmluvy bol p. Petrík zaviazaný, aby sa vyriešilo 
napojenie kanalizácie cez jeho pozemky. 
Ing. Gonda: 
- p. Petríka  nemôžme zaviazať, môžeme sa zaviazať rokovať s ním. 
Ing. Majerník: 
- pýtal sa, či je p. Petrík ochotný predať predmetný pozemok. 
Mgr. Volný: 
- zrejme áno. 
Ing. Majerník: 
- ak áno, a mesto má na to peniaze,  tak to mení celú záležitosť,  
- majitelia rodinných domov na to čakajú. 
Ing. Kellner: 
- úloha už bola daná z MsR. 
- uviedol body D 2 a E 1 – bez pripomienok, 
- bod E 2. 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa, či by nebolo vhodné zadefinovať časový horizont (zmluvu na dobu neurčitú). 
Ing. Kellner: 
- je to riešenie, ktoré berie do úvahy plánovanú rekonštrukciu objektov s použitím peňazí   
z eurofondov,  
- zmluvou na dobu určitú by sme boli viazaní vo vzťahu k BIC, 
- uviedol bol  F – bez pripomienok, 
- bod G: 
- navrhol minimálnu cenu podľa vyhlášky. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
 - navrhol hlasovanie za celý bod 18 (okrem bodov A 7,  A 20 a G). 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,  281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289. 
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Ing. Čurný:  
 - prečítal návrh uznesenia č. 280 k bodu  18 A 20. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 280. 
 
 
Ing. Čurný:  
 - prečítal návrh uznesenia č. 267 k bodu 18 A 7. 
Hlasovanie: 
za:  2 
proti:  9 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 267. 
 
Ing. Čurný:  
 - prečítal návrh uznesenia č. 290 k bodu 18  G. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 290. 
                   

 
K bodu 19 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Ing. Mitrík: 
- odovzdal písomnú interpeláciu primátorovi  ohľadom prevodu kasárni do majetku mesta, 
- navrhol, aby na zasadnutí vlády SR, ktoré sa uskutoční v SNV, bola nanesená táto problematika, 
- požiadal primátora, aby apeloval v tejto veci na poslankyňu Mgr. Grečkovú,  
- žiadal, aby na nasledujúce MsZ boli zaradené body: 
    1.  Informácia spoločnosti Emkobell o realizácii výstavby kotolne na drevnú štiepku na sídl.  
         Mier, 
    2.  Výsledky hospodárenia v Lesoch mesta SNV, s. r. o., za rok 2007 a o pláne ťažby  
         a zalesňovania na rok 2008, 
    3.  Priebeh realizácie a financovanie nadstavby podkrovia Domova  dôchodcov. 
  
Mgr. Volný: 
- problematikou kasární sa už 5 rokov zaoberá, 
- v minulosti  to bolo jednoduchšie, keď to patrilo pod ministerstvo dopravy, teraz už je to majetok  
a. s., 
- táto problematika je plánovaná na rokovanie vlády. 
Ing. Mitrík: 
- žiadal, aby sa o jeho návrhoch – o zaradení bodov do MsZ hlasovalo. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Ing. Čurný:  
 - prečítal návrh uznesenia č. 291 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 291. 
   
Ing. Čurný: 
- požiadal  primátora ako člena VZ a prednostu MsÚ ako konateľa spoločnosti Lesy mesta SNV, s. 
r. o., aby prispeli na obnovu technických prvkov na „Cestičke zdravia“ v Novoveskej Hute, 
- požiadal, aby Lesy mesta sa podieľali na oprave cesty, ktorú užívajú smerom na Rybníky a aby 
sa tým zaoberali na najbližšom rokovaní s Lesmi mesta. 
Mgr. Volný: 
- požiadal Ing. Čurného, aby tieto požiadavky predložil písomne,   
- v pondelok bude VZ Lesov mesta,  budú sa tým zaoberať. 
 

 
 

K bodu 20 
 

 
Mgr. Ján Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval všetkým  
za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol a na zajtrajšie vyhlasovanie najlepších 
športovcov mesta za rok 2007, ktoré sa uskutoční  o 17.00 h v Redute. 
 
 
 
 
             Mgr. Ján Volný      Ing.  Peter  Petko  
             primátor mesta                 prednos ta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  248 – 291,  

uznesenie 267 nebolo schválené. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Bc. Brziaková 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš 
 
 
 
Zapísala:  
M. Husová    


