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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 19. júna  2008 na 12. riadnom zasadnutí  

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

 
 
 PhDr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 12. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku, PaedDr. 
Milana Vargu a Ing. Jany Kvašňákovej. 

 
PhDr. Volný informoval prítomných, že po konzultácii s klubmi MsZ bola  prejavená 

sústrasť v mene občanov nášho mesta  neb. Jakubkovi Šimákovi z partnerského mesta Havličkov 
Brod a taktiež reagoval na písomný podnet poďakovaním PhDr. Ľubici Šefčíkovej, vedúcej 
školského úradu, ktorá poskytla pomoc pri záchrane života účastníkom nehody 13. 6. 2008 
v Smižanoch. 

 
 PhDr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     42    
        z toho poslanci MsZ:          18   
                                        ostatní prítomní:             24 
 
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 PhDr. Ján Volný navrhol Ing. Bc. Janku 
Brziakovú a MUDr. Jána Mokriša,  do návrhovej komisie MUDr.  Jána Pukluša, Ing. Karola Mitríka 
a Mgr. Jolanu Prochotskú. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu - zdvihnutím ruky: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      
 
 
PhDr. Volný: 
- ospravedlnil sa za oneskorené doručenie materiálov na rokovanie MsZ, nakoľko takýmto 
spôsobom sa materiály pripravovali po prvý krát,  
- poukázal na to, že predkladané materiály boli na webovej stránke mesta už v pondelok, za čo sa 
poďakoval Ing. Jančíkovej, vedúcej kancelárie primátora, 
- informoval o zmene programu MsZ: 
     - požiadal, aby boli vymenené  body 8 za 18, nakoľko uchádzači o post hlavného kontrolóra sú  
       pozvaní na 8.00 h.,  
     - bod 10 vypadol a  bol nahradený novým materiálom - Vyradenie hmotného majetku mesta  
       v správe Domova dôchodcov, r. o., SNV, 
     - bod 17 bol doplnený o 3 nové žiadostí, 
     - informoval o prezentáciách -  firma Datalan bude prezentovať projekt Elektronické  
       zastupiteľstvo a  firma ARend Development projekt výstavby bytov v areáli bývalej MŠ na 
Fándlyho ulici. 
 
K navrhnutému programu neboli pripomienky, primátor dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie zdvihnutím ruky: 
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.  Plnenie uznesení mestského zastupiteľstva  
   6.  Návrh na 2. zmenu rozpočtu   
   7.  Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v meste Spišská Nová Ves 
   8.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves 
   9.  Organizačný poriadok Domova dôchodcov, r. o., Spišská Nová Ves 
  10. Vyradenie hmotného majetku mesta v správe Domova dôchodcov, r. o., SNV 
  11. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Správy školských zariadení 
  12. Odsúhlasenie opráv a investícií uskutočnených v areáli Priemyselného parku v SNV v roku  
        2007 
  13. Správa o výsledku kontrol 
  14. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 
  15. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2008 
  16. Akčný plán k PHSR mesta Spišská Nová Ves na rok 2008 
  17. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
  18. Zmena organizačnej štruktúry MsÚ   
  19. Menovanie riaditeľa Domova dôchodcov, r. o.,  Spišská Nová Ves 
  20. Interpelácie, otázky poslancov 
  21. Záver 
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PhDr. Volný: 
- požiadal zástupcu firmy ARend Development o prezentáciu. 
Karol Miškovič: 
- predstavil firmu ARend Development - je to podtatranská developmentská investičná spoločnosť 
so sídlom v Spišskej Sobote, 
- pracovali na projekte napr. v obci Gerlachov, vybudovali  obytný komplex v Banskej Bystrici, 
pripravujú projekt v Demänovskej doline, 
- v Spišskej Novej Vsi by chceli robiť bytový projekt na Fándlyho ulici v objekte bývalej MŠ, 
- ich zámerom je zrekonštruovať objekt MŠ + nová dostavba, 
- projekt ráta s výstavbou cca 60 – 80 bytov s priemernou plochou 80 m2, 

- cena bytu 32 – 33 tis/m2, 

- nebudú to lacné sociálne byty, ale byty strednej a vyššej triedy vzhľadom na kvalitu prostredia, 
- doba realizácie projektu 12 – 14 mesiacov. 
PhDr. Volný: 
- zatiaľ sa jedná o prvú štúdiu, na ďalšie náležitosti bude vytvorený priestor, 
- poďakoval p. Miškovičovi za prezentáciu, 
- hlasovanie bude zaradené pri bode 17 - vysporiadanie nehnuteľností. 

 
 

 
K bodu 5 

 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- požiadal, aby uznesenia č. 25/2007, 12/2007 a 193/2007, zaradené na predĺženie termínu boli 
presunuté medzi splnené, nakoľko medzičasom došlo k ich splneniu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 338 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 338. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr.  Volný: 
- uviedol bod 6. 
 
Ing. Pastiran: 
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- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa na presun čiastky 150 tis. Sk na OÚPaŽP - na aký účel bude suma použitá. 
Ing. arch. Štubňa: 
- suma bude použitá na projektovú dokumentáciu Slovenský dvojkríž a na veľkú zasadačku MsÚ, 
- tieto požiadavky vzišli z úloh kolégia primátora a gremiálnej porady. 
RNDr. Ruttkay: 
- nevidí dôvod, prečo by sa mal takýto symbol stavať na tomto území, 
- jedná sa sice o malú čiastku, ale ide o princíp, či mesto má mandát na  stavbu  Slovenského 
dvojkríža. 
PhDr. Volný: 
- nejde o hocijaký dvojkríž, ale jedná sa o Slovenský dvojkríž, ktorý je symbolom štátnosti. 
Ing. Bubeník: 
- predloženým materiálom sa zaoberala finančná komisia dňa 17. 6. 2008 a odporúčala  
2. zmenu rozpočtu mesta schváliť tak, ako je predložená. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na zvýšenie miezd za spracovanie kroniky na kapitole KP, 
- pýtal sa, či je to primeraná čiastka, zdá sa mu vysoká a tiež sa pýtal na počet spracovaných 
rokov. 
PhDr. Volný: 
- kronika sa dorába za predchádzajúce roky a tiež aj za súčasné. 
PhDr. Volný: 
- pozval všetkých na letecký deň 30. 8. 2008, kedy bude aj odhalenie dvojkríža, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 339 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 339. 

 
 

K bodu 7 
 

Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- koncepcia je spracovaná dobre, pripravovala sa už dlhšiu dobu,  
- bola prerokovaná v sociálno-zdravotnej komisii, 
- je to otvorený dokument, ktorý sa bude dopĺňať a meniť, pretože bude musieť reagovať na novú 
legislatívu, 
-  po dohode s Dr. Kleinom z UKF  Nitra  budú ďalšie bakalárske a magisterské práce zamerané 
na potreby v sociálnej sfére, 
- poďakoval Ing. Pastiranovi, ako aj ostatným subjektom, ktoré participovali na tejto koncepcii. 
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MUDr. Mokriš: 
- poukázal na to, že v koncepcii chýbajú nejaké dátumy, 
- čas ukáže, čo bude prvoradé a čo sa odsunie na neskôr, 
- pýtal sa, aký je stav s objektom na Rázusovej ulici, 
-  požiadal Dr. Beňu, ako člena dozornej rady NsP,  aby vysvetlil, či NsP ide do prenájmu, alebo 
aký tam bude vzťah, 
- ďalej poukázal na to, že sa nevenujeme mladým rodinám, ale hovorí sa len o sociálne 
odkázaných ľuďoch, 
-  v meste chýba záchytka, je potrebné vyvíjať v tejto oblasti úsilie na úrovni mesta, 
- čo sa týka koncepcie, je spracovaná dobre, môže sa rozširovať a dopĺňať. 
PhDr. Volný: 
- k zriadeniu záchytky bolo už niekoľko pokusov, ale nie všetky obce sa chcú zapojiť k danému 
problému, 
- v parlamente je návrh, verí, že sa to vyrieši zákonom, 
- čo sa týka bývalej pôrodnice, nepôjde do prenájmu NsP, ale bude to patriť pod Domov 
dôchodcov alebo pod mesto. 
Ing. Mitrík: 
- je dobré, že máme tento materiál, hoci oneskorene, 
- ukazuje sa to aj v Akčnom pláne PHSR, 
- stratili sme čas s realizáciou seniorcentra, verí, že tento projekt sa podarí aj keď neskôr, pretože 
v tomto volebnom období to už asi nestihneme, 
- materiál sa dá čítať, má dobrú vypovedaciu schopnosť. 
PhDr. Volný: 
- ubezpečil, že projekt seniorcentra bude zrealizovaný ešte v tomto volebnom období. 
RSDr. Beňa: 
- ocenil materiál, 
- navrhol, aby  napr. o rok sa táto koncepcia prehodnotila, v akom stave plnenia bude, 
-  reagoval k problematike prenájmu NsP, 
- v pondelok bude zasadať zastupiteľstvo KSK, kde bude prerokovaná aj analýza nemocníc KSK, 
zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, 
- NsP v Spišskej Novej Vsi je na slušnej úrovni, 
- poukázal na veľký počet  ležiacich pacientov - v Domove dôchodcov je cca 50 a na ODCH je tiež 
asi 50 ležiacich pacientov, 
- verí, že koncepcia nebude len na papieri. 
PhDr. Semeš: 
- je rád, že koncepcia je na svete a že dotiahneme zameškané, 
- projekt seniorcentra  by mal byť realizovaný na Slovenskej ulici. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na sociálnu oblasť v Akčnom pláne, kde sa uvádza ukončenie realizácie projektu 
seniorcentra na Slovenskej ulici v roku 2010 a neskôr – bude potrebné zmeniť text, asi sa to 
nestihne v tomto volebnom období. 
PhDr. Volný: 
- ubezpečil, že určite to bude v tomto volebnom období, 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 340  k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 340. 
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K bodu 18 
 

Ústna informácia. 
  
PhDr. Volný: 
- informoval o kandidátoch na post hlavného kontrolóra, kde bolo prihlásených 5 uchádzačov: 
  1. Ing. Veronika Kutková   
  2. Ing. Jaroslav Ivanič 
  3. Ján Bartko 
  4. Ing. Michal Hamráček 
  5. Ing. Hyacinta Zozuľáková 
 
- kandidáti sa postupne  prestavili v poradí: 
  1. Ing. Jaroslav Ivanič 
  2. Ján Bartko 
  3. Ing. Michal Hamráček 
  4. Ing. Hyacinta Zozuľáková 
 
PhDr. Volný: 
- hlasovanie prebiehalo tajne, každý z uchádzačov  mal 10 minút na svoju prezentáciu, 
- informoval o doručení  žiadosti Ing. Kutkovej, ktorá stiahla svoju kandidatúru, 
- požiadal volebnú komisiu, aby rozdala hlasovacie lístky, 
- hlasovalo sa zakrúžkovaním vybraného kandidáta a vhodením hlasovacieho lístka do urny. 
Ing. Mitrík: 
- upozornil, aby Ing. Kutková bola vyškrtnutá z hlasovacieho lístka. 
PhDr. Semeš: 
- navrhol 15 min. prestávku. 
 
 PRESTÁVKA 9.45 - 10.00. 
 
PhDr. Volný: 
- konštatoval zo zápisu volebnej komisie, že výsledky 1. kola tajného hlasovania boli nasledovné: 
   Ing. Jaroslav Ivanič - získal 3 hlasy, 
   Ján Bartko - nezískal žiaden hlas, 
   Ing. Michal Hamráček - získal 6 hlasov, 
   Ing. Hyacinta Zozuľáková - získala 8 hlasov, 
  1 hlas bol neplatný; 
- keďže žiaden z uchádzačov nezískal v 1. kole predpísaný počet hlasov, uskutočnilo sa 2. kolo, do 
ktorého postúpili dvaja kandidáti : 
   Ing. Michal Hamráček a  Ing. Hyacinta Zozuľáková, 
 
- prebehlo tajné hlasovanie 2. kola, v ktorom uchádzači získali nasledovný počet hlasov: 
   Ing. Michal Hamráček - získal 5 hlasov, 
   Ing. Hyacinta Zozuľáková - získala 12 hlasov, 
  1 hlas bol neplatný. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš:  
- prečítal návrh uznesenia č. 341 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 341. 
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PhDr. Volný: 
- počas spočítavania hlasov voľby  v 2. kole požiadal o prezentáciu digitálneho MsZ firmou 
Datalan. 
Mgr. Soldán. 
- prezentoval problematiku digitálneho MsZ. 
Ing. Bubeník: 
- pýtal sa, v akom časovom horizonte sa to dá zrealizovať a za akú cenu. 
Mgr. Soldán: 
- v Martine to trvalo ¾ roka, ale dá sa to zvládnuť do 2 mesiacov, 
- celkový náklad cca 500 tis. Sk. 
Ing. Bubeník: 
- pýtal sa, či je v tom aj zaškolenie pracovníkov. 
Mgr. Soldán: 
- áno, je to zahrnuté v cene, 
- údaje do programu vkladá 1 pracovník. 
PhDr. Volný: 
- poďakoval za prezentáciu, budeme sa tým zaoberať. 
 
 

K bodu 9 
 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 9. 
Mgr. Bartošová: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa, či novovytvorené pracovné miesto je pre Ing. Satmára. 
Mgr. Bartošová: 
- podľa nej to miesto nie je pre Ing. Satmára. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 342 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 342.  
 

 
K bodu 10 

 
Predložil: Ing. Pastiran - ved. odb. financií, škol stva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 10 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
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PhDr. Volný: 
-  požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 343 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 343. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Predložil: Mgr. Brezovský - riadite ľ SŠZ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 11 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 344 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 344. 
 
 
 

K bodu 12 
 
 
Predložil: Mgr. Dluhoš - riadite ľ BIC SNV, s. r. o. 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 12 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 345 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 345. 
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K bodu 13 

 
Predložil: Ing. Hamrá ček - kontrolór MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 13. 
Ing. Hamráček: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- uvedenými kontrolami sa zaoberali na komisii kontroly, 
- stotožnil sa so závermi, ktoré navrhol hlavný kontrolór, 
- navrhol, aby bola stanovená hranica, od ktorej sumy sa budú požadovať doklady na predkladanie 
potvrdené, že nemajú záväzky voči štátnym orgánom, 
- poukázal na to, že pri záverečnom účte chýbal  prehľad o poskytnutých dotáciách,  
- navrhol doplniť uznesenie - pripraviť novelizáciu VZN č. 1/2007 do 25. 9. 2008, zodpovedný 
prednosta MsÚ Ing. Petko. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 346 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 346. 

 
 

K bodu 14 
 
 
Predložil: Ing. Hamrá ček - kontrolór MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 14. 
Ing. Hamráček: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 347 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 347. 
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Ing. Hamráček: 
- poďakoval všetkým za podporu a spoluprácu a poprial novozvolenej kontrolórke všetko dobré. 
PhDr. Volný: 
- taktiež poďakoval Ing. Hamráčkovi za jeho doterajšiu prácu. 

 
 
 

K bodu 15 
 
Predložil:  Ing. Jan číková - ved. kancelárie primátora  
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 15 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 348 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 348. 
 

 
K bodu 16 

 
Predložil:  Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 16 a ospravedlnil neprítomnosť Ing. Záborskej (pracovné povinnosti mimo SNV),  
Ing. Mitrík: 
- v materiáli je uvedený zoznam priorít, 
- v komisii pre komunálny rozvoj sa stretávajú pravidelne, no poukázal na neúčasť vedenia mesta 
na zasadnutiach tejto komisie, 
- Ing. Záborská urobila kopec roboty, vniesla do toho určitý systém. 
PhDr. Semeš: 
- to, že sme sa nezúčastnili zasadnutí komisie neznamená, že stojíme bokom, 
- s Ing. Záborskou sme v kontakte, 
- berieme túto pripomienku na vedomie. 
Ing. Bubeník: 
- na túto komisiu sú prizývaní všetci predsedovia komisií pri MsZ, 
- ako predseda finančnej komisie sa zúčastňuje týchto zasadnutí, 
- je veľká škoda, že ostatní predsedovia sa nezúčastňujú týchto zasadnutí, 
- požiadal, aby svoju účasť na komisii brali vážnejšie. 
PhDr. Volný: 
- dôvodom neúčasti  bola časová zaneprázdnenosť, 
- vynasnažíme sa zúčastňovať tejto komisie,  
- sme informovaní  o dianí, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 349 k bodu 16. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 349. 
 
 

K bodu 17 
 

Predložil:  Ing. Kellner - vedúci odboru organiza čného a správy majetku 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol  bod 17,  
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako na predchádzajúcom MsZ (v prípade 
nepredloženia pripomienok k jednotlivým bodom, postupne bude uvedený celý materiál a na záver 
prebehne spoločné hlasovanie. Ak niekto z poslancov bude žiadať, aby niektorý návrh uznesenia 
bol vyňatý na samostatné hlasovanie, automaticky sa tak stane bez toho, aby sa o tom hlasovalo. 
Uznesenia sa nebudú čítať, sú predložené písomne). 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body a zároveň podal stručnú informáciu k týmto bodom. 
- bod 1 (uznesenie č. 350) - Metropol: 
Ing. Mitrík: 
- mal pripomienku k cene, navrhol odpredaj za 1 500,- Sk/m2. 
 
Ing. Kellner: 
- uviedol body 2 – 18 (uznesenia č. 351 – 367). 
Bez pripomienok. 
 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 19 (uznesenie č. 368) – Skilab: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- poukázala na to, že geometrický plán a dokumentácia je už hotová, 
- odporúčala nájomnú zmluvu predĺžiť na 30 rokov. 
Ing. Mitrík: 
- mal výhrady k predkupnému právu, je to veľmi rizikové, 
- navrhol vylúčiť z návrhu uznesenia predkupné právo. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa, aká je cena za prenájom pozemkov. 
Mgr. Dluhoš: 
- predkupné právo je nie z ich vôle, ale na základe podmienok operačného programu pre podporu 
aktivít v cestovnom ruchu, 
- vecné bremeno môže byť využité len vtedy, ak by mesto chcelo v danej dobe pozemky odpredať, 
- výška prenájmu je zakotvená v Zmluve o budúcej zmluve. 
Ing. Čurný: 
- v texte sa uvádza – od konca roka ukončenia realizácie projektu – pýtal sa, kedy to bude. 
Mgr. Dluhoš: 
- formulácia textu je totožná s výzvou, 
- realizácia bude ukončená do konca roka 2010. 
MUDr. Pukluš: 
-  verí, že projekt sa bude realizovať, 
- navrhol zmeniť dobu plynutia predkupného práva na 30 rokov od dátumu podpisu nájomnej 
zmluvy. 
Mgr. Dluhoš: 
- ak budú chcieť niečo dostavať, budú musieť žiadať mesto o súhlas. 
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RNDr. Ruttkay: 
- výška nájmu je rovnaká pre obidve firmy – Dorchester i Skilab. 
Mgr. Dluhoš: 
- výška nájmu je 1,- Sk//m2/ rok a 250,- Sk//m2 za stavby spojené so zemou. 
 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 20 (uznesenie č. 369). 
Bez pripomienok. 
 
Ing. Kellner: 
- uviedol  bod 21 (uznesenie č. 370) – Sadová č. 1: 
- Ing. Bc. Brziaková: 
- v tejto chvíli nevidí iné riešenie, 
- zarazilo ju, že niekto musel byť za to zodpovedný, 
- navrhla doplniť uznesenie – vyvodiť osobnú zodpovednosť za spôsobenie škody mestu Spišská 
Nová Ves z dôvodu nezískania tejto nehnuteľnosti (Sadová č. 1 do vlastníctva mesta. 
 
Ing. Kellner: 
- uviedol body 22 – 24  (uznesenia č. 371 – 373). 
Bez pripomienok. 
 
PhDr. Volný: 
- udelil slovo návrhovej komisii. 
MUDr. Pukluš: 
- uviedol hlasovanie o návrhu Ing. Mitríka – odporučil odpredaj za cenu 1 500,- Sk/m2. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
MUDr. Pukluš: 
- uviedol hlasovanie o návrhu Ing. Bc. Brziakovej - odporúčala nájomnú zmluvu predĺžiť  
na 30 rokov. 
Hlasovanie: 
za:  11 
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 1 
Návrh prešiel. 
 
MUDr. Pukluš: 
- uviedol hlasovanie o návrhu Ing. Mitríka - vylúčiť z návrhu uznesenia predkupné právo. 
Hlasovanie: 
za:  3 
proti:  10 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
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MUDr. Pukluš: 
- uviedol hlasovanie o návrhu MUDr. Pukluša – odporučil zmeniť dobu plynutia predkupného práva 
na 30 rokov od dátumu podpisu nájomnej zmluvy. 
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
Návrh prešiel. 
 
MUDr. Pukluš: 
- uviedol hlasovanie o návrhu Ing. Bc. Brziakovej – vyvodiť osobnú zodpovednosť za spôsobenie 
škody mestu Spišská Nová Ves z dôvodu nezískania týchto nehnuteľností (Sadová č. 1) do 
vlastníctva mesta. 
Hlasovanie: 
za:  11 
proti:  1 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
MUDr. Pukluš: 
 - uviedol hlasovanie o uzneseniach  č. 350 – 373. 
samostatne). 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 350 - 373. 
 

 
K bodu 8 

 
Predložil:  Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 8. 
PhDr. Semeš: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Mitrík: 
- zmenu v organizačnej štruktúre hodnotil pozitívne. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 374 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
  
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 374. 
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K bodu 19 
 
Predložil:  PhDr. Volný - primátor mesta 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 19. 
PhDr. Semeš:  
- ako predseda komisie informoval o výsledkoch konkurzu na post riaditeľa Domova dôchodcov  
v Spišskej Novej Vsi,  
- najvyšší počet 175 hlasov získala Mgr. Mária Bartošová. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
IMUDr. Pukluš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 375 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 375.  

 
 

K bodu 20 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Ing. Mitrík: 
- odovzdal písomnú interpeláciu primátorovi mesta ohľadom NsP Spišská Nová Ves, 
- na VÚC sa v týchto dňoch schvaľoval materiál, ktorý pojednáva o prenájme NsP v Spišskej Novej 
Vsi istej súkromnej spoločnosti, 
- dňa 23. 6. 2008 bude zasadnutie zastupiteľstva VÚC, kde má byť tento postup schválený, 
- žiadal primátora mesta, aby interpeloval u predsedu VÚC, aby tento proces bol pozastavený. 
 
- druhá interpelácia Ing. Mitríka sa týkala spoločnosti Lesy mesta SNV, 
- s odstupom času zistil, že MsZ neboli podané zásadné informácie - ide o zmeny v spoločenskej 
zmluve, kde je rozšírený počet konateľov na troch, 
- pýtal sa, kto sú títo konatelia, aké majú právomoci a či boli aj iné zmeny v spoločenskej zmluve, 
- tiež sa pýtal, aké odmeny poberajú konatelia a členovia valného zhromaždenia, 
- na MsZ sa nespomínala piliarska prevádzka na Telepe - či reže, ako funguje, aké sú tržby, 
- požiadal primátora o písomnú odpoveď na uvedené otázky. 
PhDr. Volný: 
- na niektoré otázky zodpovedal, 
- čo sa týka NsP je rád, že je tam také vedenie, 
- dúfa, že poslanci KSK príjmu dobré rozhodnutie, 
- vytkol, že poslanci KSK, ktorí zastupujú  mesto SNV, nechodia na zasadnutia MsZ, 
- čo sa týka spoločnosti Lesy mesta SNV - niektorí nemôžu stráviť, že mestské lesy dosahujú 
dobré  hospodárske výsledky, 
- na obidve interpelácie bude zodpovedané písomne. 
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Ing. Bubeník: 
- reagoval na projekt Digitálne mesto, 
- navrhol prijať uznesenie: 
a) MsZ ukladá vypracovať projekt Digitálne mesto prezentovaný na zasadnutí MsZ 19. 6. 2008 pre 
mesto SNV a následne zabezpečiť aj jeho realizáciu . 
b) vyčleniť podľa potreby finančné prostriedky na jeho realizáciu. 
T: 1. 10. 2008     Z. Ing. Petko 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Pukluš: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 376 k bodu 20 – návrh Ing. Bubeníka. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 376. 
 
JUDr. Komara, PhD.: 
- poukázal na chátrajúci objekt na Zimnej ulici, 
- pýtal sa, v akej je to polohe. 
PhDr. Volný: 
- s novým majiteľom sa komunikuje, 
- zakaždým z jeho strany ide o prísľub skorej rekonštrukcie, chce však využiť dotácie z fondov EÚ. 

 
 

K bodu 21 
 
PhDr. Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva a poďakoval všetkým  
za účasť. Pozval prítomných na akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližších dňoch - Deň polície, 
ukážky oslobodzovacích bojov, Zraz veteránov, Spišský trh a na obed do hotela Metropol. 
Poďakoval za spoluprácu a poprial veľa odpočinku počas dovolenkového obdobia. 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný      Ing.  Peter  Pet ko 
             primátor mesta                 prednos ta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  338 - 376.  
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Ing. Bc. Brziaková 
 
 
MUDr. Ján Mokriš 
 
 
 
Zapísala:  
M. Husová     


