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Zápisnica 
 
 

napísaná 19. apríla 2018 na 19. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 19. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pána poslanca MsZ Ing. 
Vladimíra Jančíka. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  42           
     z toho poslanci MsZ  18 (pani poslankyňa Ing. Záborská prišla    
                                                                       v priebehu rokovania)               
               ostatní prítomní      24              
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         8.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     13.15 hod.  
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 

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

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol 
Mgr. Danielu Antalovú a Ing. Mariána Bubeníka, do návrhovej komisie Mgr. Andreja Cpina, 
Mgr. Jozefa Kačengu, Ing. Ondreja Majerníka. 
 
Hlasovanie za overovateľov: 
za:  17    
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že z dôvodu novely zákona o obecnom zriadení bude schvaľovanie programu 
komplikovanejšie ako doteraz, 
- dal hlasovať za uznesenie č. 422 k bodu 3: Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 1. 
zriaďuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Andrej Cpin, Mgr. Jozef Kačenga, Ing. Ondrej 
Majerník. 
 
Hlasovanie za návrhovú komisiu: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 422. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby prednášala ďalšie návrhy na uznesenia.  
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- opýtal sa, či má ešte niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený návrh. 
 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že pán poslanec A. Akram má technický problém s hlasovacím zariadením, 
požiadal o odstránenie poruchy.  
 
Program: 
 
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. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
6. Správa o hospodárení dcérskych obchodných spoločností mesta za rok 2017 
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7. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
8. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018 
9. VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby – Dodatok č. 2 
10. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
11. Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves 
12. VZN č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová 
Ves 
13. VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 
14. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií 
zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
15. Určenie výšky platu zástupkyne primátora mesta Spišská Nová Ves 
16. Informácia o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská 
Nová Ves, s. r. o. a SPIŠ VIEW TRADING spol. s r. o. 
17. Monitorovacia správa plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 – 2020 k 31. 12. 2017 
a návrh Akčného plánu na roky 2018 – 2020 
18. Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 
20. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 
21. Správa o výsledku kontrol 
22. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
23. Záver 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol rozšíriť program zasadnutia o bod č. 23 s názvom Schválenie spolufinancovania 
rekonštrukcie osvetlenia a sociálnych zariadení telocvične v ZŠ, Hutnícka 16, Spišská 
Nová Ves, bod č. 24  s názvom Záver,  
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil s návrhom na rozšírenie programu, dal hlasovať za predložený 
a ním doplnený návrh so súhlasom návrhovej komisie. 
 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 

K bodu 5 
 

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia odporučila schváliť Záverečný účet mesta Spišská 
Nová Ves za rok 2017 a celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
bez výhrad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 423. 

 
 

K bodu 6 
 
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal riaditeľov obchodných spoločností, aby prišli postupne predniesť 
úvodné slovo,  
Ing. Brziak: 
- informoval o hospodárení spoločnosti Emkobel, a. s., Spišská Nová Ves. Spoločnosť 
dosiahla kladný hospodársky výsledok bez úverov, neboli doručené žiadne sťažnosti od 
obyvateľov mesta. 
Mgr. Ing. Petko: 
- informoval o hospodárení spoločnosti Lesy mesta, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
- uviedol, že spoločnosť v tomto roku oslavuje 25. výročie jej založenia, 
- poďakoval vedeniu mesta, poslancom mestského zastupiteľstva za to, že aj vďaka ich 
pomoci náklady na reklamy a dary sa znížili na polovicu z roku 2016.  
M. Blahut: 
- informoval o hospodárení spoločnosti BIC Spišská Nová Ves. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že pred rokom položil otázku, prečo sa nezmenil názov spoločnosti BIC, 
nakoľko činnosť bola zmenená a súvisí už iba s prevádzkou Televízie Reduta, doteraz 
nedostal odpoveď, 
- poukázal na nedostatočné investovanie do spoločnosti Emkobel, síce cena za teplo je 
jedna z najnižších v porovnaní s ostatnými mestami, ale vyjadril obavu dokedy, pritom 
mesto má od tejto spoločnosti príjem skoro 670 000 eur, pričom investície sú vo výške cca 
46 000 eur, 
- pri čítaní správy o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves si spomenul 
na vyjadrenie PhDr. Jána Volného, PhD. spred približne 14 rokov, ktorý poukázal na to, že 
naši predkovia dokázali zo ziskov Lesov mesta postaviť budovu Reduty,  
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- upozornil na to, že príjem mesta zo spoločnosti Lesy mesta bol pred troma rokmi viac 
ako 500 000 eur, momentálne je 130 000 eur, 
- požadoval informáciu od riaditeľa Lesov mesta – aká je predpokladaná suma na 
zalesňovanie toho, čo sme za posledných 5 rokov ťažili. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, či má niekto ešte otázky. 
M. Blahut: 
- zopakoval, že názov spoločnosti je viazaný pridelenou licenciou na vysielanie TV Reduty, 
ktorá je neprenosná. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či môže spoločnosť v tomto roku žiadať o novú licenciu. 
M. Blahut: 
- vysvetlil, že frekvencia je záležitosť telekomunikačného úradu a licencia je záležitosť 
Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
Mgr. Javorský: 
- poprosil o informáciu, ako je možné zmeniť názov spoločnosti BIC. 
M. Blahut: 
- uviedol, že poskytne informáciu po odkonzultovaní. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval pánovi konateľovi spoločnosti BIC za vystúpenie a udelil slovo pani 
prednostke. 
Ing. Bednárová: 
- doplnila, že spoločnosť BIC nie je len Televízia Reduta. Spoločnosť mala pred časom 
naviazané aj iné činnosti, v ktorých síce už aktívne nepokračuje, ale z účtovného 
a majetkoprávneho hľadiska nie je možné ich jednoducho oddeliť, ide predovšetkým 
o inkubátor a iné účtovné nadväznosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- domnieval sa, že zmena názvu spoločnosti by nemala význam, bola by zbytočná, 
- pripomenul, že spoločnosť v určitom období splnila aj historickú úlohu, keď poskytovala 
priestory pre začínajúcich podnikateľov, mikropôžičky, atď. 
Mgr. Javorský: 
- upozornil, že doplňujúca informácia pani prednostky nie je v správe o hospodárení, 
v predloženej správe sa uvádza spoločnosť, že sa zaoberá iba Televíziou Reduta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- všetky údaje sú verejne dostupné, vrátane daňového priznania. Je známe, že 
v spoločnosti BIC je zahrnutý aj podnikateľský inkubátor a ďalšie zariadenia, 
- opýtal sa pána riaditeľa Mgr. Ing. Petka, či zaujme písomné stanovisko o spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Nová Ves. 
Mgr. Ing. Petko: 
- uviedol, že zaujme písomné stanovisko. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ocenil podporu spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves pre naše mesto v oblasti 
rozvoja kultúry, športu, spoločenského života, 
- opýtal sa pána riaditeľa Ing. Brziaka, či zaujme stanovisko o spoločnosti Emkobel. 
Ing. Bednárová: 
- podotkla, že spoločnosť Emkobel dostala na investície toľko finančných prostriedkov, 
koľko požadovala,  
- avizovala, že spoločnosť Emkobel čaká veľká investícia, podľa nej by bolo neekonomické 
čerpať vlastné prostriedky a nepočkať na eurofondové výzvy. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že eurofondy bolo možné čerpať, ich čerpanie bolo naviazané na to, aby aspoň 
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časť tepla sa vyrábala alternatívnym spôsobom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 424. 
 
 

K bodu 7 
 
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, predseda ústrednej inventarizačnej komisie 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa pani prednostky, aké umelecké dielo bolo zaevidované v roku 2017 v hodnote 
29 442 eur. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vysvetlenie Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia. 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že pilón bol mestu darovaný od akademického sochára, pána Kovaľa, nebol 
financovaný mestom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal doplnený návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 425. 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia odporučila poslancom mestského zastupiteľstva 
schváliť Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 vrátane zmeny 
v čerpaní rezervného fondu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- pripomenul otázky, ktoré položil na zasadnutí finančnej komisie, neboli mu zodpovedané, 
- opýtal sa, či rekonštrukciu kotolne pre Multifunkčné energetické centrum môže vykonať 
spoločnosť Emkobel, nakoľko sa zaoberá výrobou a dodávkou tepla v našom meste, 
- opýtal sa akým spôsobom a kto vyberá pozemky, ktoré mesto odkúpi, 
- požadoval bližšiu informáciu o pripravovanom projekte Mesto kultúry. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vyjadrenie Ing. Kellnera k pozemkom. 
Ing. Kellner: 
- pozemky, ktoré predložilo oddelenie správy majetku v tomto materiáli je potrebné riešiť 
z časového hľadiska ako naliehavé. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Kellnerovi za vystúpenie a udelil slovo pani prednostke. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že spoločnosť Emkobel môže byť zahrnutá vo verejnom obstarávaní a bude 
oslovená. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o projekte Mesto kultúry,  
- kvitoval podpísanie memoranda o spolupráci mesta Spišská Nová Ves a Košického 
samosprávneho kraja,  
- spomenul veľmi pozitívne hodnotenie festivalu živých sôch, ktorý zaznamenal pozitívny 
ohlas na celom Slovensku. 
Mgr. Javorský: 
- znova zopakoval otázku, že kto vyberá pozemky, ktoré mesto odkupuje, 
- zopakoval otázku, či mesto uvažovalo nad tým, aby kotolňu v Multifunkčnom 
energetickom centre prevádzkovala spoločnosť Emkobel a zároveň by aj financovala 
rekonštrukciu. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že pokiaľ bude technicky možné, účelné a hospodárne vynaloženie prostriedkov 
zo strany mesta k prevádzkovaniu kotolne v Multifunkčnom energetickom centre, tak sa 
k tomu pristúpi. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Kellnera o doplňujúce informácie. 
Ing. Kellner: 
- zopakoval, že návrh na výber pozemkov, ktoré mesto odkúpi vychádza z oddelenia 
správy majetku. 
A. Akram: 
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- požiadal o rekonštrukciu chodníkov v areáli Materskej školy, Stolárska ulica, Spišská 
Nová Ves. 
Mgr. Cpin: 
- poďakoval za slovo, požiadal o informáciu k rekonštrukcii futbalového štadióna, zaujímal 
sa, či rekonštrukcia ovplyvní klub mládeže. 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že klub mládeže nebude rekonštrukciou ovplyvnený, rekonštrukcia je 
plánovaná po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie so Slovenským futbalovým zväzom, 
- upozornila, že došlo k určitým korekciám a zmenám v projekte, oproti tomu, ako bol 
naposledy prezentovaný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 426. 
 
 

K bodu 9 
 
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby – Dodatok č. 2 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu oddelenia sociálnych vecí, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Jančurová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia 427 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 427. 
 
 

K bodu 10 



9

 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- pozval prítomných na udeľovanie Ceny mesta a Ceny primátora mesta, ktoré sa 
uskutoční v Koncertnej sieni Reduty 26. apríla 2018 o 17.00 hod.,  
- navrhol, aby sa o jednotlivých nominovaných hlasovalo samostatne, a tí, ktorí získajú 
nadpolovičný počet hlasov budú ocenení, 
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, požiadal o hlasovanie za jednotlivých 
nominantov. 
 
Ivan Krajčír, st.: 
Hlasovanie: 
za:  1     
proti:  2 
zdržali sa: 12 
nehlasovali: 3 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ľudmila Mlynárová: 
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  1 
zdržali sa: 11 
nehlasovali: 3 
Nominantka nebola schválená na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Jozef Tkáčik: 
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  1 
zdržali sa: 12 
nehlasovali: 1 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Mgr. Irena Kovalčíková: 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
Nominantka bola schválená na udelenie Ceny mesta. 
 
Oldřich Šabek (in memoriam), Margita Šefčovičová: 
Hlasovanie: 
za:  1     
proti:  0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 1 
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Nominanti neboli schválení na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Karol Mitrík: 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Nominanti bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia – udelenie ceny 
mesta Mgr. Irene Kovalčíkovej a Ing. Karolovi Mitríkovi. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 428 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 428. 
 
 

K bodu 11 
 
Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská 
Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a doplnil výšku dotácií pre Chorus Iglovia, SNV, Štátna ochrana prírody 
SR, Banská Bystrica. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
doplnený návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 429 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 429. 
 

 
K bodu 12 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa, či nebezpečným psom sa stane pes, až keď niekoho pohryzie. 
JUDr. Baldovská: 
- odpovedala kladne. 
Ing. Majerník: 
- požiadal o doštylizovanie pojmu nebezpečný pes, prípadne vymenovať všetky rasy 
nebezpečných psov. 
JUDr. Baldovská: 
- doplnila, že pojem nebezpečný pes vymedzuje zákon, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov, 
- upozornila, že ustanovenie zákona nie je možné svojvoľne dopĺňať. 
Mgr. Grečková: 
- predniesla stanovisko odborníkov, ktorí sa vyjadrili, že je veľmi ťažko určiť exaktne, ktorý 
pes je nebezpečný, pretože veľkú úlohu zohráva majiteľov prístup k psovi, výchova psa 
a psy, ktoré sa často označujú za bojové rasy sú prítulné a mierumilovné. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 430. 
 
 

K bodu 13 
 
VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu oddelenia sociálnych vecí, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Jančurová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 



12

návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 431. 
 
 

K bodu 14 
 
Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených 
pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal JUDr. Luciu Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 432. 

 
 

K bodu 15 
 
Určenie výšky platu zástupkyne primátora mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal JUDr. Luciu Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 433. 

 
 

K bodu 16 
 
Informácia o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská 
Nová Ves, s. r. o. a SPIŠ VIEW TRADING spol. s r. o. 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal JUDr. Luciu Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, 
o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 434. 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.05 hod. – 10.20 hod. 

 
K bodu 17 

 
Monitorovacia správa plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 – 2020 k 31. 12. 2017 a  
Akčný plán na roky 2018 - 2020 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Pavelekovú, o uvedenie materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- navrhla doplniť uznesenie o časť č. 2 v znení: Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
2. ukladá: predložiť vyhodnotenie splnenia cieľov rozvoja mesta vyplývajúce z rozvojového 
plánu na roky 2011 – 2020, 
- pochválila predložený materiál. 
A. Akram: 
- poďakoval za slovo.  
- informoval o vysokej účasti obyvateľov mesta na mestskom výbore č. 5 sídlisko Západ  
kvôli novému developerskemu zámeru, tzv. 9 krokov, 
- oboznámil prítomných o petícii majiteľov garáži na sídlisku Západ, ktorá vyjadruje nevôľu 
použiť cestu, ktorá vedie z Radlinského ulice cez garážovú oblasť ako dočasnú prístupovú 
komunikáciu počas individuálnej bytovej výstavby, 
- navrhol mestu dohliadať, aby bola najprv vybudovaná prístupová komunikácia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s návrhom pána poslanca A. Akrama, vedenie mesta nariadilo, aby bola 
vybudovaná najprv prístupová cesta. 
Ing. Bubeník: 
- potvrdil tiež, že na zasadnutí komisie komunálneho rozvoja bol prejednávaný investičný 
zámer 9 krokov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné najprv vyriešiť cestné 
prístupové komunikácie, 
- podporil doplňujúci návrh Ing. Záborskej. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal doplnený návrh uznesenia pani 
poslankyne, Ing. Záborskej. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh Ing. Záborskej v znení: Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 2. 
ukladá: predložiť vyhodnotenie splnenia cieľov rozvoja mesta vyplývajúce z rozvojového 
plánu na roky 2011 – 2020, zodpovedná: pani prednostka, termín do 30. 9. 2018. 
 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal celý návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 435. 
 
 

K bodu 18 
 
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 436 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 436. 

 
 

K bodu 19 
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 437 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 437. 

 
 

K bodu 20 
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že návrh plánu kontrol je rámcový, pán hlavný kontrolór operatívne reaguje na 
námety a následne vykonáva aj iné kontroly. 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal, aby boli do plánu kontrol hlavného kontrolóra zaradené kontroly športovísk 
a ihrísk v meste. 
Ing. Biskup: 
- informoval o vykonanej následnej kontrole workoutového ihriska na Hutníckej ulici, bližšie 
v bode 21. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 438. 

 
 

K bodu 21 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu.  
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 439 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 439. 
 
Ing. Biskup:  
- informoval o kontrole, ktorú vykonal na základe vlastného uváženia a poznatkov, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti, týkala sa preverenia procesu 
verejného obstarávania workoutového ihriska, Hutnícka ulica, Spišská Nová Ves so 
zameraním na dodržanie maximálnej transparentnosti a hospodárnosti verejných 
prostriedkov. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, či došlo alebo nedošlo k predraženiu workoutového ihriska, Hutnícka ulica, 
Spišská Nová Ves. 
Ing. Biskup: 
- vyjadril názor, že bolo potrebné dôslednejšie stanoviť popis zákazky, ak by bola 
dôslednejšia príprava, tak by sme dosiahli inú cenu zákazky. 
Ing. Bednárová: 
- doplnila, že je veľmi ťažké zaobstarať detské alebo workoutové ihrisko, pri takomto druhu 
obstarávania nemôže byť podstatná najnižšia cena. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, že ak by bol spracovaný podrobný výkaz – výmer, či by bolo došlo 
k predraženiu, 
- požiadal do budúcna viac vôle, sily do obstarávaní bez výhovoriek ako sa to nedalo. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že v danom období nebolo k dispozícii množstvo informácií týkajúcich sa 
podobných zákaziek. 

 
 

K bodu 22 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na to, že materiál je veľmi rozsiahly, má 73 strán, 
- navrhol, aby poslanci pristúpili k hlasovaniam bez čítaní celých znení uznesení, 
- dal hlasovať za návrh bez čítania celých znení uznesení. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
PhDr. Volný, PhD., požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, 
o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- vysvetlil odlišnosť predkladaných návrhov uznesení v porovnaní s minulosťou. 
 
Bod 22/1 
Ing. Kellner: 
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- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/1, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 440. 
 
Bod 22/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/2, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  2 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 441. 
 
Bod 22/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poďakoval za slovo, 
- upozornil, že návrh nepodporí. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo, 
- podporil stanovisko pána poslanca, Mgr. Javorského vo všeobecnosti. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že podobných žiadostí v meste pribúda. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- potvrdil, že ide o legalizáciu toho, čo bolo odsúhlasené v minulosti. 
Ing. Záborská: 
- požiadala o stanovisko Ing. arch. Štubňu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- uviedol, že domov s podobnou konštrukciou v meste nie je veľa, označil to za precedens. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa Ing. Kellnera, či nie je možné uvažovať o prenájme. 
Ing. Kellner: 
- informoval, že na základe uznesenia je uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že podobných bytov v meste nie je veľa, 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/3, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  3 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 442. 
 
Bod 22/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/4, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 443. 
 
Bod 22/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/5, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 444. 
 
Bod 22/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/6, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
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zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 445. 
 
Bod 22/7/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/7/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 446. 
 
Bod 22/7/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/7/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 447. 
 
Bod 22/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/8, 
tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 448. 
 
Bod 22/9/1 
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Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/9/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 449. 
 
Bod 22/9/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/9/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 450. 
 
Bod 22/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
p. Cmorejová: 
- uviedla, že je dcéra pani Márie Surovcovej, ktorá už v roku 2002 žiadala o odkúpenie 
pozemku, informovala o podrobnostiach vývoja žiadosti o odkúpenie. 
Ing. Gonda: 
- požiadal o stanovisko oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku. 
Ing. arch. Štubňa: 
- informoval, že koridor cesty považujú za bezproblémový a dopravný koridor za výhodný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/10, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 451. 
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Bod 22/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/11, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 452. 
 
Bod 22/12 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/12, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 453. 
 
Bod 22/13 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
M. Jankovič: 
- žiadal o možnosť vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže, nakoľko má takisto záujem 
o kúpu pozemku. 
Ing. Kellner: 
- neodporučil vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol bod stiahnuť z rokovania. 
Ing. Kellner: 
- neodporučil bod stiahnuť z rokovania. 
Ing. Bubeník: 
- odporučil vyhovieť vlastníkom bytového domu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Mgr. Kačengu, či trvá na stiahnutí bodu z rokovania. 
Mgr. Kačenga: 
- odpovedal, že nie, netrvá. 
PhDr. Volný, PhD.: 



23

- požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 22/13, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:  2 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 454. 
 

 
Bod 22/14 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/14, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 455. 
 
Bod 22/15 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/15, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 456. 
 
Bod 22/16/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/16/1, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 457. 
 
Bod 22/16/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/16/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 458. 
 
Bod 22/17 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- nesúhlasil s predajom pozemku.  
Ing. Kolesár: 
- navrhol podporiť návrh, ale zvažoval, či predať alebo nepredať pozemky. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval za slovo, 
- uviedol, že oblasť Schulerloch je veľmi pekný lukratívny priestor s dobrým dopravným 
prístupom, navrhol, aby sa venovala návrhu väčšia pozornosť, je potrebné ho viac 
analyzovať a predstaviť, poukázal na priestorové obmedzovanie pre trávenie voľného 
času obyvateľov Ferčekoviec. 
Ing. Kellner: 
- navrhol osobitné hlasovanie k zámeru predaja pozemku a osobitne k výpožičke 
pozemku. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol bod stiahnuť z rokovania a pripraviť ho na nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva nakoľko ide o rozsiahle parcely a stanovená cena sa mu zdá k ich veľkosti 
neprimerane nízka. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že projekt už bol prezentovaný na minuloročnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva p. Kuvikom. 
Ing. Bubeník: 
- poďakoval za slovo, 
- pripomenul, že zámer bol prezentovaný v roku 2015 na zasadnutí komisie komunálneho 
rozvoja, kde komisia prijala kladné stanovisko k zámeru, 
- nesúhlasil s predajom pozemkov, za vhodnejšie považuje ich prenájom. 
Ing. Kellner: 
- navrhol na dnešnom zasadnutí schváliť rozhodnutie o zámere projektu. 
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Ing. Záborská: 
- opýtala sa, či predložený zámer je totožný s prezentovaným zámerom v roku 2015, 
opýtala sa Ing. arch. Štubňu, či je zámer v súlade s územným plánom. 
Ing. arch. Štubňa: 
- uviedol, že ide o rekreačnú prímestskú zónu, časť, ktorá je určená na rekreáciu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- upozornil, že nebolo prezentované stanovisko zástupcov poľovníckej strelnice, 
- navrhol bod pripraviť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, či zámer koliduje so záujmami poľovníckeho združenia. 
Ing. Kolesár: 
- informoval, že pozemky sa môžu predať záujemcom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa pána poslanca, Mgr. Javorského, či trvá na stiahnutí bodu z rokovania. 
Mgr. Javorský: 
- potvrdil návrh. 
p. Borz: 
- upozornil na nevyhovujúci nájomný vzťah, zámer nekoliduje s poľovníckym združením. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca, Mgr. Javorského za stiahnutie 
bodu z rokovania. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Bod bol stiahnutý z rokovania. 
 
Bod 22/18 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/18, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  7     
proti:  6 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 459. 
 
Bod 22/19 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/19, tak ako bol písomne predložený. 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 460. 
 
Bod 22/20 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/20, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  5     
proti:  5 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 461. 
 
Bod 22/21 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/21, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 462. 
 
Bod 22/22 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/22 tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 463. 
 
Bod 22/23 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/23, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 464. 
 
Bod 22/24 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/24, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 465. 
 
Bod 22/25 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/25, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 466. 
 
Bod 22/26 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/26, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 467. 
 
Bod 22/27 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/27, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 468. 
 
Bod 22/28 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie návrhu uznesenia k bodu 
22/28, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 469. 
 
 

K bodu 23 
 

Schválenie spolufinancovania rekonštrukcie osvetlenia a sociálnych zariadení 
telocvične v ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestského úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 23 a požiadal Ing. Danu Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
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Ing. Mrnková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia k bodu 23. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 470. 
 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za slovo, 
- opýtal sa, v akom štádiu sú rokovania Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., s mestom 
Spišská Nová Ves vo veci výstavby parkoviska. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o stanovisko Ing. Susu, vedúceho oddelenia výstavby a dopravy. 
Ing. Susa:  
- informoval o hlavnej myšlienke spolupráce železničnej spoločnosti s mestom, a to, aby 
za obojstranne výhodných podmienok došlo k dohode, kde železničná spoločnosť chce 
poskytnúť pozemky na to, aby mestá a obce na nich vybudovali parkoviská za vlastné 
finančné prostriedky, 
- rokovania o konkrétnych podmienkach zatiaľ neprebehli. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal, aby boli aj naďalej zasielané odpovede na interpelácie poslancov všetkým 
poslancom, tak ako bolo zvykom. 
 
 

K bodu 24 
 

Záver 
 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 19. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
   
              PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                          Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                       primátor mesta                  prednostka MsÚ 
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  Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  422 – 470  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.                    ...................................................... 
 
 
Ing. Marián Bubeník, v. r.                               ...................................................... 
  
 
 
Zapísala: PhDr. Ivana Tomajková, v. r.                    ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.              .......................................................              
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 27. 4. 2018  


