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Zápisnica 
 
 

napísaná 15. júna  2015 na 4. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 
 

 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 4.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Konštatoval, že na začiatku 
zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      50     
     z toho poslanci MsZ             19   
               ostatní prítomní                    31 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         13.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      17.30 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 Ing. 
Mariána Bubeníka a Ing. Jozefa Gondu, do návrhovej komisie Ing. Ondreja 
Majerníka, Adnana Akrama a PaedDr. Dávida Demečka. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce 
návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 
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. Plnenie uznesení MsZ 
6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015 
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov 

v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 
8. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Nad Medzou 1,    

 Spišská Nová Ves 
9.  Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ 
10.  Poskytnutie dotácií športovým klubom v RŠK na nájom priestorov v Správe     

 telovýchovných zariadení 
11.  Schválenie zriaďovacej listiny STEZ 
12.  Správa o výsledku kontrol 
13.  Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
14.  Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
15.  Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie a prevádzky    

 sústavy verejného osvetlenia 
16.  Interpelácie, otázky poslancov 
17.  Záver 
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K bodu 5 
 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu a otvorila diskusiu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia.  
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 55 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 55. 
 

 

 
K bodu 6 

 
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- informovala o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí prerokovala návrh  
3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 a odporučila MsZ schváliť ho podľa predloženého 
návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že 3. zmenou rozpočtu sa zaoberali na finančnej komisii aj v poslaneckom klube, 
v zásadných veciach nemá čo vytknúť. Je prekvapený z toho, že na každom rokovaní MsZ 
sa preberá rozpočet, alebo zmena rozpočtu, kedysi to tak nebývalo, je to potrebné zvážiť. 
Myslí si, že niektoré zmeny rozpočtu by mohli byť riešené v rámci kompetencií primátora 
mesta alebo vedenia mesta. Drvivá väčšina z toho, čo sa schvaľuje teraz, by mohla 
počkať aj do septembra. 
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Ing. Topoliová: 
- uviedla, že k tejto zmene sa pristúpilo hlavne z dôvodu čerpania z rezervného fondu. 
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa môžu robiť rozpočtové opatrenia, ktoré nám 
zhoršujú výsledok hospodárenia len do 31. 8., a  prevod z rezervného fondu je takýmto 
opatrením. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že možno nemusela byť zmena rozpočtu na predchádzajúcom rokovaní 
MsZ. Ak sa bude rozpočet prerokovávať na každom rokovaní MsZ, je to aj pre 
pracovníkov MsÚ chaotické. Poukázal na to, že kedysi boli 3  zmeny rozpočtu za celý rok, 
ak to pôjde ďalej takým tempom, budeme mať  
6 - 7 zmien za rok. Poznamenal, že vyzerá to tak, ako by sme sa tomu nevenovali, čo nie 
je pravda. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že sa tomu venujeme až veľmi, keď máme toľko zmien rozpočtu,  
- hodnotí to pozitívne, ak rozpočet narastá, pribúdajú investície a robia sa nové veci, 
zmeny v rozpočte sú opodstatnené, 
- súhlasil s tým, že niekedy bola taká stagnácia, že nebolo čo meniť, lebo sa takmer nič 
nedialo, 
- súhlasil s tým, že niektoré veci by sa nemuseli predkladať na rokovanie MsZ, že sú 
v kompetencii vedenia mesta, ale nie je na škodu, ak  sa takto verejne a transparentne 
predkladajú na schválenie MsZ, 
- doplnil, že v tejto zmene sú zahrnuté súťaže na opravu chodníkov, ktoré budú 
rozbehnuté v lete a nie je dôvod to odkladať do septembra. 
 Mgr. Grečková: 
- ozrejmila, že keď sa v NR SR hovorilo o spomínanom zákone, v pôvodnom návrhu boli,  
zmeny rozpočtu možné len do 30. 6., ale na žiadosť ZMOS-u sa termín predĺžil do 31. 8.,  
- myslí si, že ak sa  často pracuje s rozpočtom,  znamená to, že sa s tým pracuje 
zodpovedne. 
A. Akram: 
- uviedol, že pri zmene rozpočtu dôjde k stavbe nového parkoviska na sídlisku Západ, 
konkrétne na Strojníckej ulici, za MsV a občanov sídliska vopred poďakoval za túto 
investíciu, 
- uviedol, že v budúcnosti je potrebné riešiť aj stav mestských komunikácií, konkrétne na 
Strojníckej ulici, ktorá je vo veľmi zlom stave. 
Ing. Gonda: 
- podporil návrh Mgr. Javorského, tiež si myslí, že niektoré investičné položky boli známe 
už na začiatku roka a mohli byť zahrnuté v rozpočte, nemuseli sa robiť kvôli nim zmeny 
rozpočtu. Poznamenal, že úradníci sú dosť značne zaťažení administratívou a stykom 
s verejnosťou a každá zmena rozpočtu je pre  nich záťaž. Poukázal na to, že v minulosti 
postačili 3. zmeny rozpočtu, pričom objemovo sa spracovával väčší balík peňazí na 
investíciách, ako teraz. 
- ďalej poukázal na to, že v decembri minulého roku  sa na 1. zasadnutí MsZ odsúhlasil 
návrh uznesenia týkajúci na MHD (prečítal návrh uznesenia) a v súvislosti s tým požiadal 
o informáciu z vykonanej kontroly a tiež o informáciu, aké je objemové prerozdelenie 
doplatku a dodatku pre rok 2015 a čoho sa tieto dve čiastky týkajú. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval ku zmenám rozpočtu, doposiaľ sa nestretol  s tým, aby niekto mal problém 
s tým, že sa robí niekoľko zmien rozpočtu, vzhľadom na to, že sú to pozitívne zmeny. 
Nevidí problém v tom, že sa pružne reaguje na požiadavky MsV, aby sa zrealizovali ešte 
v tomto roku. 
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Ing. Topoliová: 
- reagovala na príspevok k MHD: 
- za rok 2014 bola skutočná náhrada straty vo výške zhruba 663 tis. €, 719 tis. € je 
požiadavka na rok 2015, navýšenie je zhruba o 56 tis. €, 
- z čiastky 188 tis. €, ktorá je v 3. zmene rozpočtu je 69 tis. € doplatok za minulý rok,  
112 tis. € je na tento rok, plus 600 tis. €, ktoré už boli schválené v pôvodnom rozpočte na 
rok 2015, 
- čiastku 719 tis. € tvoria ekonomicky oprávnené náklady, a to: predovšetkým odpisy - 300 
tis. €, oproti roku 2014 sa zvýšili zhruba o 40 tis. €, boli zakúpené 2 nové autobusy, ročný 
odpis na 1 autobus je zhruba 20 tis. €, spolu 40 tis. €, 
- mierne zvýšenie v oblasti miezd a odvodov, 
- pohonné hmoty išli dole, tvoria 180 tis. €, 

- 85 tis. € tvoria opravy, tie šli smerom dole oproti roku 2014, 

- prevádzková a správna réžia, tie sú v porovnateľnej výške ako boli v roku 2014,  

- iné priame náklady, nárast 10 tis. €, predstavujú zhruba 110 tis. € z celkovej čiastky, 

- primeraný zisk je vo výške 37 tis. €, 

- to znamená, že nárast výdavkov oproti roku 2014 je predovšetkým v odpisoch. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že protokol z kontroly je podpísaný a je k dispozícii k nahliadnutiu, dodatok 
zatiaľ nie je podpísaný. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval za informáciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval k zmene rozpočtu – navýšenie na nákup motorového vozidla. Uviedol, že to 
bude úžitkové vozidlo vo verzii Combi (nie len pre primátora) v čiastke maximálne do 30 
tis. €, verí, že sa vysúťaží ešte nižšia cena. Súčasné vozidlo má už 9 rokov, veľa 
najazdených kilometrov a veľmi malý batožinový priestor, vzhľadom na to, že auto 
používajú na služobné cesty aj  zamestnanci MsÚ a poslanci MsZ. 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 56 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 56. 
 
. 

 

K bodu 7 
 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky 
príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach  
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že aj napriek tomu, že po 6-tich rokoch dochádza k zvýšeniu poplatkov, stále 
máme v rámci Slovenska najnižšie poplatky, zvýšenie bolo  nevyhnutné,  
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí prerokovala  
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov 
v detských jasliach, školách a školských zariadeniach a odporučila MsZ jeho schválenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 57 k bodu 7. 

Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 57. 
 
 

 
K bodu 8 

 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 58 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 58. 
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K bodu 9 
 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe  SŠZ 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 59 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 59. 
 
 

K bodu 10 
 

Poskytnutie dotácií športovým klubom v RŠK na nájom priestorov v Správe 
telovýchovných zariadení 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal J. Magdoška, riaditeľa STEZ o uvedenie materiálu. 
J. Magdoško: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že predložený materiál vznikol na podnet kontroly NKÚ a že takýto systém je 
vo viacerých mestách, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- opýtal sa, či forma prispievania mesta na prevádzku bude dlhodobejšia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že je to na rozhodnutí poslancov MsZ, predpokladá, že ak to bude schválené, 
bude to mať dlhšiu platnosť. 
J. Magdoško: 
- doplnil, že tento návrh je platný do konca roka 2015, ale zmluvy budú na dobu neurčitú. 
Nemohlo to ďalej fungovať bezplatne, ako to bolo doposiaľ. Verí, že takto to bude 
fungovať ďalších 20 rokov. 
Ing. Bubeník: 
- myslí si, že je to veľmi dobrý nápad, ocenia to aj kluby, pomôže im to v nákladoch 
a hlavne vo vyúčtovávaní vo vzťahu ku štátnym inštitúciám, 
- osobne to veľmi podporuje. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že v podstate na množstve peňazí, ktoré dostávajú kluby sa nič nezmení a hoci 
to bolo bezplatne, mesto to platilo, 
- uviedla, že NKÚ namietal formu, nemôže to byť bezplatne, 
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- myslí si, že to bude dobrý systém, bude jasne vidieť, koľko ten ktorý šport stojí 
komplexne, čo sa týka mesta a dotácií, 
- je to spravodlivejšie a transparentnejšie aj voči ostatným občanom. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že aby to nebolo tak vnímané, že tie peniaze zrazu prídu navyše pre športové 
kluby, je to len zoficiálnenie toho, čo 20 rokov sa dáva do športu, za čo poďakoval 
všetkým, ktorí za tých 20 rokov boli vo vedení mesta a takto podporovali šport, 
- požiadal všetkých kolegov, aby podporili  predložený návrh. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil aktuálnu informáciu - 14. 6. vo finále vyhrali naše juniorky vo floorbale  titul 
majsterky Slovenska. 
Mgr. Kačenga: 
- taktiež poďakoval aj v mene všetkých klubov za prípravu tohto materiálu, je to objektívne 
zhodnotenie  všetkého, čo sa do športu dáva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 60 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 60. 
 
 
 

K bodu 11 
 

Schválenie zriaďovacej listiny STEZ 
Predložil: Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal J. Magdoška, riaditeľa STEZ o uvedenie materiálu. 
J. Magdoško: 
- 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. 61 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 61. 
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K bodu 12 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra 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. 62 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 62. 
 
 

 

K bodu 13 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 13 a požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, 
o uvedenie materiálu. 
 
Bod 13/1 
Ing. Kellner: 
- 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. 63 k bodu 13/1. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 63. 
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Bod 13/2 
Ing. Kellner: 
- 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. 64 k bodu 13/2. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 64. 
 
 
Bod 13/3 
Ing. Kellner: 
- 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. 65 k bodu 13/3. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 65. 
 
 
Bod 13/4 
Ing. Kellner: 
- 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. 66 k bodu 13/4. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 66. 
 
 
Bod 13/5 
Ing. Kellner: 
- 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. 67 k bodu 13/5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 67. 
 
 
Body 13/6 a 13/7 
Ing. Kellner: 
- 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. 68 k bodu 13/6 a návrh uznesenia č. 69 k bodu 13/7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 68 a č. 69. 

 
 

Bod 13/8 
Ing. Kellner: 
- 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. 70 k bodu 13/8. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 70. 
 
 
Bod 13/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhol doplniť do uznesenia, že sa jedná o 55 m2. 
  PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 71 k bodu 13/9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 71. 
 
Bod 13/10 
Ing. Kellner: 
- 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. 72 k bodu 13/10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 72. 
 
Bod 13/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
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Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 73 k bodu 13/11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 73. 
 
Bod 13/12 
Ing. Kellner: 
- 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. 74 k bodu 13/12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 74. 
 
Bod 13/13 
Ing. Kellner: 
- 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. 75 k bodu 13/13. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 75. 
 
Bod 13/14 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- upozornil, že je potrebné určiť výšku ročného nájmu za daný pozemok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov o návrhy na stanovenie výšky ročného nájmu. 
Ing. Majerník: 
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- navrhol výšku ročného nájmu 250 €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 76 k bodu 13/14. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 76. 
 
 
 

K bodu 14 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
 
Mgr. Jozef Kačenga:   
- informoval o činnosti komisie školstva a pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií, 
- poďakoval všetkým zainteresovaným, že zabezpečili na všetkých organizovaných 
akciách hladký a plynulý priebeh, 
- požiadal poslancov o podporu uznesenia RŠK o navýšenie dotácie pri najbližšej zmene 
rozpočtu pre RŠK v sume 20 tis. € a pre dotačnú komisiu 5 tis. €, 
- informoval o tom, že futbalový klub sa stal víťazom 3. ligy a postúpil do 2. celoštátnej ligy, 
predpokladá, že tiež budú mať požiadavku o navýšenie fin. prostriedkov, 
- informoval o požiadavke MsV č. 6, aby predstavitelia mesta v spolupráci s Baníckym 
spolkom pouvažovali nad premiestnením busty Ľudovíta Trangousa z priestoru nádvoria 
bývalej baníckej školy do baníckeho centra. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že socha je majetkom evanjelickej cirkvi, ktorá s presunom nesúhlasí. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla, aby zápisnice z rokovaní jednotlivých komisií boli prikladané k materiálom 
rokovania MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že je to dobrý nápad, nevidí v tom problém, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 77 k bodu 14. 
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Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 77. 
 
 

K bodu 15 
 

Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie a prevádzky 
sústavy verejného osvetlenia 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Sada, PhD., vedúceho oddelenia komunálneho servisu, o 
uvedenie materiálu. 
Ing. Sad, PhD.: 
-  podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu.  
Mgr. Javorský: 
- uviedol,  že celý bod programu považuje za veľmi nešťastný už tým, ako bol daný na 
digitálne MsZ niekoľko dní neskôr, v pôvodnom programe tento bod nebol, 
- poznamenal, že nie je  proti koncesnému obstarávaniu, je presvedčený, že v určitých 
prípadoch je to pre mesto veľmi výhodný spôsob obstarávania, 
- predložený materiál nazval paškvilom, 
- podotkol, že sa jedná o zmluvu takmer na 5 mil. €, čo je investične tento kalendárny rok 
najväčšia  akcia, akú bude mesto robiť, pritom materiál dostali 4,5 dňa pred rokovaním 
MsZ, a to  v takej forme, ako ho dostali, 
- bol by rád, kedy tento materiál poriadne pripravený dostali na najbližšie rokovanie MsZ, 
ak to časovo súri, aby sa zvolalo mimoriadne rokovanie MsZ, 
- predniesol pripomienky k zmluve: 
- opýtal sa, prečo nebola zmluva predložená na pripomienkovanie finančnej komisii, ktorá 
zasadala 3. 6. 2015, 
- ako dôvod predloženia materiálu sa uvádza plnenie uznesenia č. 480 (prečítal 
uznesenie) – myslí si, že toto uznesenie  sa malo zrušiť a prijať nové,  tento materiál nie je 
predložený na základe tohto uznesenia, 
- poukázal na to, že v jednej časti zmluvy sa odvolávame na audit verejného osvetlenia, že 
rekonštrukcia je nutná a na druhej strane tohto istého materiálu  sa hovorí, že 
rekonštrukcia verejného osvetlenia nie je nutná, 
- z auditu by chcel vedieť, koľko máme svetelných bodov, koľko stĺpov, dĺžku rozvodov, 
ako je teraz riešená údržba, aký pomer svietidiel sme postavili z eurofondov, ktoré nemôžu 
byť súčasťou tejto zmluvy, 
- ku koncesnému obstarávaniu uviedol, že máme jedno z najnižších úverových zaťažení 
na Slovensku a že na rezervnom fonde máme takmer 2 mi. €. Koncesné obstarávanie je 
legitímny  spôsob, ale myslí si, že nie sme na to odkázaní. 
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- v analýze aktuálneho stavu verejného osvetlenia sa odvoláva na prílohy dokumentu a na  
výsledky prieskumu, ktoré na digitálnom MsZ chýbajú. Taktiež nie je uvedené, kto robil 
prieskum trhu, kto bol oslovený, aby urobil prieskum trhu, aké firmy boli oslovené, 
nevieme, kto to nakoniec vyhral. Opýtal sa, prečo sa to skrýva, ak je to všetko v poriadku, 
prečo sa to nedá vyčítať z materiálov. 
- opýtal sa, čo je súčasťou rekonštrukcie vybranej časti verejného osvetlenia s investíciou 
v objeme 2 111 448,01 € s DPH a ako sa dospelo k tejto sume,  
- poukázal na tabuľky - expertný odhad - chýba tomu logika, ak sa neuskutoční 
rekonštrukcia je logické, že údržba bude rásť, ak sa nebude investovať do osvetlenia na 
rekonštrukciu, kazivosť bude vyššia. To znamená, že nie je možné rátať, že keď v 1. roku 
stála údržba a prevádzka 151 ti. €, tak aj v 15. roku  to bude stáť 151 tis. €. Platí to aj 
obrátene – ak budú náklady na rekonštrukciu, zníži sa o 50 % údržba. Podľa toho 
vychádza, že za 2 mil. € sa zrekonštruuje 50 % osvetlenia v Spišskej Novej Vsi. Myslí si, 
že tabuľka je len čisto matematický odhad, aby to vyšlo, chyba tomu logika hospodára. Ak 
spočíta tie čísla, vyjde mu, že rozdiel je väčší, ako je náklad na rekonštrukciu. 
- poukázal na úverové zaťaženie - raz sa tam spomínajú argumenty proti koncesnému 
obstarávaniu a potom argumenty v prospech koncesného obstarávania. Ak by bola 
nastavená úverová sadzba vo výške 2 %, tak poďme do úveru a nie do koncesie. 
- poukázal na tabuľky - zhrnutie pri financovaní cez koncesiu - sú dosiahnuté do 
dokonalosti z dôvodu, že do celkového súčtu nebola započítaná úspora nákladov na 
prevádzku za rok,  je to potrebné odrátať od tej sumy, 
- v prvej časti analýzy chýba, ako sa prejaví rapídne zníženie odberu elektrickej energie na 
celkovej cene elektrickej energie, 
- poukázal na výraz „predmetom modernizácie sú všetky zariadenia ..“. Opýtal sa, či 
naozaj všetky zariadenia - aj svietidlá z eurofondov, aj tie, ktoré sa teraz rekonštruovali?  
Už teraz je jasné, že  sa nejedná o modernizáciu všetkých bodov osvetlenia. 
- opýtal sa, či mesto Spišská Nová Ves má len 1993 lámp a 20 750 m rozvodov elektriny – 
jeho odhad je cez 260 km  – ak by bol predložený audit, nepýtal by sa na to, 
- opýtal sa, prečo súčasťou tejto zmluvy nie je ako príloha napr. mapa mesta, v ktorej by 
boli zvýraznené body, ktoré patria do zmluvy,  
- poukázal na to, že firma zmodernizuje svetelné zdroje za viac ako 2 mil. € a dozvedel sa, 
že pokiaľ bude táto zmluva trvať, je to ich majetok. Opýtal sa, akou formou bude 
prevedený majetok po skončení platnosti tejto zmluvy. 
- dočítal sa a bol prekvapený z toho, že ak elektrárne, alebo URSO rozhodne o zvýšení 
ceny elektriny, elektrárne  zdvihnú cenu dodávateľovi – koncesionárovi, ktorý je nám 
oprávnený rozdiel v cene na jeden kw fakturovať, ale nevieme, v akom objeme, to sa tam 
nerieši. Pre nich akékoľvek zvýšenie ceny elektriny znamená 30 %-ný zisk z tej sumy. 
Myslí si, že došlo k chybe, treba ju odstrániť. 
- poukázal na predkupné právo – v zmluve nie je ani zmienka o tom, že po 10-tich rokoch 
to bezodplatne prevedú na mesto, ale že budeme mať predkupné právo, to znamená, že 
za to budeme musieť zaplatiť. Takýchto vecí je v tejto zmluve ešte viac. Ak by si túto 
zmluvu zobral odborník v tejto oblasti, garantuje, že by našiel nie úmyselné, ale chyby 
z nedbanlivosti. Ak by tento materiál bol dostatočne dopredu pripravený, osobne by si to 
dal vysvetliť od skúsených ľudí, aby sa dozvedel, aké sú tam chyby a na čo si treba dať 
pozor. 
- prečítal si podmienky a rozsah vykonávania bežnej údržby, opýtal sa, aké bude riešenie,  
napr. ak MsV požiada o doplnenie nových svetelných bodov, kto to postaví a ako to bude 
udržiavať.  To znamená, že ak bude zmluva dnes schválená, už žiaden MsV nebude môcť 
mať požiadavku na rozšírenie svietidla, lebo podľa tejto zmluvy to nebude mať kto zaplatiť.  
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- poukázal na prílohu - zoznam zariadení verejného osvetlenia a rozsah ich modernizácie - 
keďže nemáme audit, nevieme posúdiť, aké percento sa ide modernizovať a či je to za 
primeranú cenu.  Myslí si, že je to vyrátané, ale nevieme ako, chýbajú základné 
informácie. 
- navrhol procedurálny návrh, aby tento bod bol stiahnutý z rokovania MsZ a aby na 
najbližšom MsZ, prípadne na mimoriadnom MsZ, bol opätovne prerokovaný. 
- poukázal na to, že v roku 2002, keď nastupoval ako poslanec MsZ, rozpočet mesta 
predstavoval čiastku 170 mil. Sk a že teraz ideme podpísať zmluvu na 150 mil. Sk, 
- je za to, aby sa to pripravilo poriadne a potom sa to môže schváliť. 
V. Retter: 
- uviedol, že určite všetci poslanci sú naklonení tejto myšlienke a chcú ju aj podporiť, 
- požiadal o doplnenie bodov, napr. garanciu návratnosti, 
- opýtal sa, kedy sa stane mesto vlastníkom tejto technológie. 
Ing. Gonda: 
- nemyslí si, že predložený materiál je zrelý na to, aby bol dnes na MsZ schválený, 
vysvetlil dôvody prečo: 
- celý proces rekonštrukcie verejného osvetlenia prichádza do existujúceho právneho 
prostredia, kde existuje napr. zmluva s firmou Brantner Nova, s. r. o., alebo zmluva s VSE, 
a. s., 
- poukázal na to, že na verejné osvetlenie sú  tiež napojené city laity,  mestské kamery 
a možno aj množstvo iných drobných zariadení, ktoré v tomto materiáli nie sú riešené, 
- v materiáloch je stanovená predpokladaná hodnota zákazky na realizáciu rekonštrukcie 
vybraných častí verejného osvetlenia na základe prieskumu trhu vo výške 2 111 448 € 
s DPH a v návrhu koncesnej zmluvy sa uvádza čiastka 3 010 220 € s DPH, opýtal sa, 
prečo je rozdiel v uvádzaných čiastkach, 
- opýtal sa, na základe akých podkladov bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky 
v správe a hodnota protiplnenia koncesie v návrhu koncesnej zmluvy, 
- poukázal na prílohu koncesnej zmluvy, kde je uvedený zoznam komodít, ktoré by mali 
byť predmetom obstarávania. Chýbajú tam nevyhnutné položky pre realizáciu a ukončenie 
stavby, napr. náklady spojené so spätnými úpravami spevnených plôch po realizácii 
rekonštrukcii verejného osvetlenia a iné. 
- opýtal sa, na základe akých údajov bola vypočítaná priemerná hodnota nákladov 
súvisiacich s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia za roky 2011 - 2013. Vychádzal 
z údajov na  webovej stránky mesta, kde sú uvádzané iné čiastky ako v zmluve - rozdiel 
činní 89 363 € ročne. Tieto čiastky je potrebné preveriť a opraviť. 
- uviedol, že je potrebné vybrať najvhodnejšiu formu financovania rekonštrukcie verejného 
osvetlenia - môže to byť koncesia, alebo 100%-ný úver. Myslí si, že existuje medzitým 
nejaká forma investície, hlavne ak vieme, že predpokladaný zostatok rezervného fondu k 
31. 12. 2015 je zhruba 2 000 000 €.   
- opýtal sa, prečo sa mesto uchyľuje k najdrahšej forme realizácie stavby formou koncesie, 
prečo nenavrhne kombinovanú formu financovania s čiastočným použitím úveru 
a vlastných zdrojov. Ak by sme išli do koncesie, okrádame sa v priebehu 10-tich rokov o 
možnosť získania úspor z rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
- uviedol, že tento materiál nepodporí, bude hlasovať proti, 
- odovzdal písomne svoj príspevok a požiadal v rámci interpelácie o odpoveď. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, ako je to riešené v zmluve -  čo sa stane, ak firma zanikne alebo sa dostane do 
konkurzu.0 Firma podľa dostupných štatistík nie je veľmi úspešná, za posledné 3 roky je 
v mínuse, má 0 zamestnancov. Môže to byť dobrá firma, nespochybňuje to, možno mala 
za sebou zlé roky. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uzatvoril diskusiu a požiadal o odpovede na otázky Ing. Sada, PhD., Ing. Bednárovú 
a Ing. Čecha. 
Ing. Sad, PhD.: 
- odpovedal na otázky:  
- firma, ktorá robila verejné obstarávanie na výber tejto firmy bola taktiež verejne 
obstaraná. Do súťaže boli zapojené  štyri, alebo päť firmy. Vyhrala to firma PM Slovakia za 
odplatu 1 080 €. Analýza súčasného stavu verejného osvetlenia bola spracovaná firmou 
Lightech, s. r. o, dokument je k dispozícii. Na základe tejto analýzy bola stanovená 
potrebná rekonštrukcia, určilo sa, koľko svetelných bodov bude potrebné rekonštruovať, 
koľko stĺpov atď. V meste sa celkom nachádza cca 2 700 svetelných bodov.  
- čo sa týka zrekonštruovaného námestia v rámci európskych prostriedkov,  10 rokov sa 
nemôže posunúť ďalej, musí ostať vo vlastníctve mesta. V zmluve je zahrnuté, že po 
uplynutí 10-tich rokov preberú správu a údržbu s ostatnou sústavou verejného osvetlenia.  
- čo sa týka škôl, ktoré sú odberateľmi elektrickej energie, v súčasnosti je to tak, že každá 
škola má podpísanú samostatnú zmluvu s elektrárňami, nie je to rámcovo spojené pod 
mestom a preto aj ceny za kw/hod. kolíšu, 
- vlastníctvo modernizovaných prvkov sústavy verejného osvetlenia nadobudne 
objednávateľ v prípade riadneho ukončenia platnosti zmluvy, uplynutím koncesnej lehoty 
podľa bodu 14.1 a 14.2 bezplatne, 
- v koncesnej zmluve sa píše o čiastočnej rekonštrukcii verejného osvetlenia, vychádzalo 
sa z auditu, 
- pred verejným obstarávaním sa uskutočnila predbežná finančná analýza,  rekonštrukcia 
vyšla na sumu 2 111 000 €.  
Ing. Bednárová: 
- reagovala na príspevok poslanca Mgr. Javorského:  
- poznamenala, že urobil analýzu analýzy, ale rešpektuje to. Chýbajú v nej konkrétne 
výstupy, lebo ak sú námietky, mali by byť popísané zreteľnejšie, ako boli prezentované.  
- čo sa týka auditu, nachádza sa na oddelení komunálneho servisu, ako poslanec MsZ 
mohol doňho nahliadnuť, pokiaľ mu chýbali nejaké údaje.  
- reagovala na príspevok Ing. Gondu: 
- náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia sú súčasťou VPS prác 
zazmluvnených s firmou Brantner Nova, s. r. o. Táto skutočnosť je s firmou predrokovaná, 
budú ju akceptovať. 
- čo sa týka chýbajúcich technických parametrov v zmluve, dôvodová správa bola robená 
tak, aby bola zrozumiteľná pre všetkých,  
- poukázala na to, že nemôžeme stotožňovať prílohu analýzy s prílohou projektovej 
dokumentácie, čo je podrobný výkaz, 
- myslí si, že nie je celkom v poriadku porovnávať cenu prieskumu trhu bez DPH so 
záverečnou vysúťaženou cenou s DPH. Ak vznikol nejaký rozdiel v cene, je to na základe 
toho, že nám bolo odbornou komisiou doporučené ísť na podstatne vyššie špecifické 
a technické parametre, ako sme pôvodne uvažovali. Má to svoje opodstatnenie, a to 
hlavne v tom, že po skončení platnosti tejto zmluvy, aj v priebehu platnosti tejto zmluvy, 
majú inštitúcie, ktoré budú za výhodnejších podmienok poskytovať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu, právo merať prístrojmi to, k čomu sa firma zaviazala pri čerpaní úverových 
zdrojov, je skutočne splnené. Je v záujme firmy, aby to, čo nám do mesta dajú plnilo 
technické parametre po dobu minimálne 10 rokov. 
Mgr. Javorský: 
- reagoval na príspevok pani prednostky: 
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- nerobil analýzu, snažil sa vysvetliť, že predložená analýza má nedostatky. Poznamenal, 
že nemohol robiť analýzu tejto zmluvy a taktiež si to nemohol ísť pozrieť na MsÚ z dôvodu, 
že materiál bol daný na digitálne MsZ 10. 6., čiže na prerokovanie mali 2 pracovné dni. 
Uviedol, že si vyprosuje, aby sa takto prednosta MsÚ správal k poslancom. Bol by rád, ak 
pani prednostka bude odpovedať na otázky a nebude komentovať výroky alebo prácu 
poslancov. Poznamenal, že predložený materiál mu znemožnil prácu poslanca. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že keď bol v minulosti v úlohe poslanca a kritizoval prístup vedenia, stavalo sa, 
že materiály boli predložené ráno na stôl pred rokovaním MsZ a hlasovalo sa o nich, 
- uviedol, že na tomto projekte sa pracovalo skoro rok, bol odsúhlasený v júli minulého 
roku. Nebola tam stanovená  povinnosť robiť to formou verejnej súťaže, ale sa tak urobilo. 
Boli oslovení odborníci vysokých škôl, odborníci z praxe a boli urobené 2 audity, ktoré sa 
takmer totožne kryjú. Materiál bol na MsÚ už veľmi dlho, poslanci mali k nemu prístup, 
pripomienkovali ho, všetky pripomienky, ktoré boli doručené, boli zohľadnené. Bol to 
otvorený pracovný materiál, nebolo možné ho transparentne zverejniť, ale prístup k nemu 
bol. 
- uviedol, že ani tento návrh zmluvy nemusel byť predložený MsZ, ale chceli, aby sa 
poslanci k tomu vyjadrili. Požiadal, aby poslanci dali písomné návrhy, môže sa o nich 
hlasovať. Garantoval, že skôr než podpíše túto zmluvu, bude sa snažiť všetky návrhy, 
ktoré tu odzneli a sú trochu reálne, zohľadniť. 
- poznamenal, že rekonštrukcia verejného osvetlenia sa mohla začať už minulého roku, 
keď bol predvolebný rok, ale keď videl, aké je to komplikované, držalo sa to ešte rok. 
Poznamenal, že teraz nie sú pod žiadnym tlakom, chcú, aby to bolo čo najlepšie. Urobilo 
sa maximum, aby mohol byť tento materiál predložený, zatiaľ je všetko v otvorenej polohe. 
Poznamenal, že všetky návrhy pozorne počúval,  budú zohľadnené tak, aby sme mohli byť 
spokojní.  
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že k zmluve môže mať výhrady, ale zodpovednosť za to nesie vedenie mesta. 
Jediné, čo chcel je, aby bol dostatok času na pripomienkovanie, keď rozhodujeme 
o niečom tak finančne náročnom. Súhlasil s tým, že zmluva nemusela byť predložená na 
rokovanie MsZ, primátor ju mohol podpísať, ak si myslí, že to je tá správna cesta. 
Poznamenal, že aj keď dostali zmluvu na pripomienkovanie a pripomienkovali ju, aj tak 
nedostali odpovede na všetky pripomienky a otázky. 
- podotkol, že stále platí procedurálny návrh, aby tento bod bol stiahnutý z rokovania MsZ 
a požiadal o hlasovanie k tomuto návrhu. 
- poznamenal, že keď v minulosti bol primátor v opozícii, mohli hovoriť, pripomienkovať, 
ale nikto si nedovolil spochybňovať prácu alebo snahu poslancov. Požiadal, aby to bolo 
tak aj teraz, aby rešpektovali právo poslancov vyjadriť sa a požadovať informácie. Je 
presvedčený na 80 % o tom, že keby dostal všetky podklady a keby tá správa nemala 
toľko faktických chýb, tak táto diskusia by tu nebola a zmluva by bola odhlasovaná. 
Taktiež znova poukázal na to, že taký závažný bod rokovania, kde sa jedná o 5 mil. €, 
dostali 4,5 dňa pred rokovaním MsZ 
PhDr. Volný, PhD.: 
- netvrdí, že 4 dni je dosť času na preštudovanie, ale materiál sa pripomienkoval cez 
komisie minimálne mesiac. Podotkol, že mal k nemu prístup každý, pokiaľ mal o to 
záujem. Čo sa týka, chýbajúcich príloh k materiálu, neboli predložené všetky, ale sú 
k dispozícii na MsÚ, je možné do nich kedykoľvek nahliadnuť. 
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Ing. Gonda: 
- podotkol, že nedostal odpoveď na dôležitú otázku, preto sa znova opýtal, na základe 
akých údajov bola vypočítaná priemerná hodnota nákladov súvisiacich s prevádzkou 
a údržbou verejného osvetlenia za roky 2011 – 2013. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo Ing. Čechovi, riaditeľovi firmy Brantner Nova, s. r. o. 
Ing. Čech: 
- uviedol, že firma Brantner Nova, s. r. o., má s mestom uzavretú zmluvu na prevádzku 
tohto systému, ktorý sa volá Správa, údržba a budovanie verejného osvetlenia, 
- citoval zo zmluvy základné údaje, ktoré tu boli požadované: 
- transformácia Technických služieb bola k 1. 10. 2002, vtedy bola medzi mestom a firmou 
Brantner Nova, s. r. o., uzavretá 15-ročná prevádzková zmluva, 
- čo sa týka verejného osvetlenia uviedol, že v meste sa nachádza: 
2710 svetelných bodov,  2830 svietidiel, počet rozvádzačov je 68, dĺžka podzemných 
rozvodov je podľa pasportov 65 km, dĺžka vzdušných vedení je 14 km, inštalovaný výkon 
je 382 kw a priemerná doba svietenia je 4 023 hod./rok, 
- medzi fakturované služby patria priebežná údržba verejného osvetlenia a materiálové 
zabezpečenie verejného obstarávania, kde patria podnety občanov mesta, zabezpečenie 
revíznych správ a odstraňovanie chýb, vianočná výzdoba, rekonštrukcia a budovanie 
nových verejných zaobstarávaní, pohotovosť pracovníkov na prevádzke verejného 
osvetlenia v zimnom období. Vtedy bolo napočítané, že ročne táto správa stojí 158 544 € 
s DPH. 
- osobne si myslí, že koncesná zmluva je  najschopnejšie riešenie, firma bola vysúťažená,  
a že opozičný poslanecký klub by to nemal naburávať, cíti v tom politiku, 
- poznamenal, že súčasný systém má  50 – 60 rokov, je už na spadnutie, ďalšie 
odkladanie rekonštrukcie nemá zmysel, 
- poukázal na to, že tento systém už funguje v Michalovciach a Rožňave, 
- uviedol, že rokoval s firmou - majú prísľub, čo bude aj zazmluvnené, že generálny 
dodávateľ na modernizáciu, ale aj na údržbu, by mala byť spoločnosť Brantner Nova,  
s. r. o.,   
- v koncesnej zmluve sa uvádza, že správa by mala byť aj na celý systém, myslí si, že by 
sa mala urobiť presnejšia pasportizácia, 
- poznamenal, že niektoré pripomienky, ktoré tu odzneli, boli racionálne a mohli by byť 
doplnené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že všetkým nám ide o to, aby bola zmluva čo najlepšia, 
- navrhol postup – ak by pán poslanec Mgr. Javorský stiahol svoj procedurálny návrh, 
vrátili by sa k pôvodnému uzneseniu,  
- navrhol 10 – 15 dní na dodanie pripomienok, 
- garantoval, že zmluvu nepodpíše skôr, kým nebudú zohľadnené všetky pripomienky, 
pokiaľ budú akceptovateľné a tento návrh platí aj v prípade, že pán poslanec Javorský 
svoj procedurálny návrh nestiahne. 
Mgr. Javorský: 
- požiadal o 10 min. prestávku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 16.43 hod. – 17.00 hod. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o vyjadrenie poslanca Mgr. Javorského k návrhu na stiahnutie bodu 
z rokovania. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že trvá na procedurálnom návrhu, aby tento bod bol stiahnutý z rokovania 
a navrhol, aby sa iba k tomuto bodu stretli 1. 7. 2015, 
- vyjadril presvedčenie o tom, že ak budú mať dostatočné informácie, s čistým svedomím 
väčšina zahlasuje za. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov o hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Javorského.- stiahnuť 
bod z rokovania. 
Hlasovanie: 
za:  6     
proti:  3 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 78 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  3 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 78. 
 

 
K bodu 16 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 
V. Retter: 
- poďakoval J. Magdoškovi, riaditeľovi STEZ za prípravu letného kúpaliska a zároveň ho 
požiadal, aby taká istá príprava prebehla aj na zimnom štadióne - týka sa to hlavne 
priestorov šatní, sprchy, 
- poďakoval mestu za materiálnu podporu – cez víkend sa zrealizovalo natretie dvoch 
mostov, revitalizácia ihrísk a športovísk. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil obhliadku priestorov zimného štadióna, dá sa to do poriadku, 
- taktiež poďakoval V. Retterovi za to, čo pre mesto robí. 
A, Akram: 
- vyjadril svoj názor k umiestňovaniu vysielačov mobilných operátorov na bytových 
domoch v meste. Informoval, že vďaka súkromnej iniciatíve p. Anny Šimkovej a Vladimíra 
Košíka sa zastavilo plánované umiestnenie vysoko výkonného vysielača na sídlisku Tarča. 
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Uviedol, že viacero miest momentálne skúma, aké majú možnosti obmedziť  
umiestňovanie vysielačov v obytných zónach v rámci zmeny ÚP, nakoľko z  právneho 
hľadiska je to veľmi diskutabilné. Odporúčal, aby sa monitoroval vývoj napr. v Prešove, 
kde je konkrétny návrh na zmenu územného plánu ohľadom vysielačov. 
- tlmočil otázku MUDr. Evy Novákovej – čo konkrétne zahŕňa prvý plán regionálneho 
integrovania zdravotných a sociálnych služieb a aký to bude mať dopad na občanov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za iniciatívu A. Akramovi, 
- čo sa týka centier zdravotnej starostlivosti, je to projekt  ministerstva zdravotníctva, na 
ktorý sú vyčlenené financie z európskych fondov.  Základnou myšlienkou centier je, aby sa 
vyšlo v ústrety naším starším občanom, aby boli na jednom mieste sústredené hlavne 
geriatrické odbory. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval v svojom mene, aj v mene občanov Ferčekoviec vedeniu mesta, vedúcim 
oddelení a zamestnancom MsÚ za materiálnu pomoc pri skrášľovaní tejto mestskej časti, 
- taktiež poďakoval kolegom zo športového klubu, pretože spolupráca MsV a vedenia 
športového klubu je veľmi dobrá. 
Mgr. Kačenga: 
- vyzval všetkých poslancov, aby pridali ruku k dielu k organizácii akcie „Deň objatia“,  
s ktorou ho oslovili mladí ľudia v našom meste a ktorá sa uskutoční 25. 6. 2015 a zároveň 
požiadali aj o nejakú finančnú výpomoc. Navrhol poslancom, že vyzberá po 10 € a zašle 
im to na účet organizácie. 
- čo sa týka obnovy verejného osvetlenia, ako predseda MsV č. 5 – Mier  verejne prejavil 
záujem, aby sídl. Mier bolo v rámci prác osvetlené ako prvé. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- poďakovala za spoluprácu vedeniu mesta pri obnove trhoviska - maľovaní, kde bola 
poskytnutá zo strany mesta materiálna výpomoc, 
- vyzvala aj ďalšie mestské výbory, ak by mali záujem o pracovnú silu, sú schopní to 
zrealizovať. 
Ing. Gonda: 
- tlmočil požiadavku potenciálnych investorov, s ktorou ho oslovili – jedná sa o návrh 
výstavby domu smútku - krematória na novom cintoríne, je spracovaný urbanistický návrh, 
ktorý je v súlade s ÚPM. Požiadal, aby sa to prerokovalo v komisii komunálneho rozvoja, 
alebo aj na pôde mesta. Odovzdal písomnú interpeláciu. 
- opýtal sa Ing. Majerníka, kedy bude otvorené klientske centrum. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že čo sa týka výstavby krematória, bolo by to dosť blízko centra, väčšinou 
sú krematória vzdialené niekoľko kilometrov od mesta. Uviedol, že sa môže o tom rokovať 
a požiadal Ing. Gondu, ak má k tomu písomný materiál, aby ho odovzdal Ing. arch. 
Štubňovi. 
Ing. Majerník: 
- na klientskom centre pracujú veľmi intenzívne, verí, že na jeseň by mohlo  byť otvorené. 
Ing. Záborská: 
- informovala o príprave materiálu na najbližšie zasadnutie MsZ pod názvom Program 
rozvoja vidieka,  
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- v súčasnosti sa kreuje organizácia, ktorá sa chce uchádzať o titul miestnej akčnej 
skupiny a chce ponúknuť riadne členstvo aj mestu Spišská Nová Ves, čím by sa vytvorila 
možnosť získať externé zdroje svojim podnikateľom na rozvoj poľnohospodárstva, 
lesníctva,  potravinárstva, remesiel, služieb a ďalšie, 
- poukázala na jedno obmedzenie, že o takého zdroje sa nemôžu uchádzať organizácie, 
ktoré sú zriadené priamo mestom, 
-  navrhla primátorovi, aby mesto Spišská Nová Ves zvážilo, na základe tých podmienok, 
aby sa tejto problematike mohlo venovať aj na pôde MsZ, 
- požiadala o pomoc referát rozvoja mesta, aby mohli dať dohromady na prvé rokovania 
vytypovaných podnikateľov, ktorí sú oprávnení žiadať z tohto zdroja externé financie, 
- v súčasnosti je to nastavené tak, že viac ako 50 % takéhoto verejno-súkromného 
partnerstva musia tvoriť podnikateľské subjekty a neziskový sektor, 
- požiadala o pomoc pri komunikačných aktivitách, ktoré by ozrejmili, či mesto Spišská 
Nová Ves má vstúpiť do tohto partnerstva. 
Mgr. Antalová: 
- poukázala na to, že sa teší z toho, že sa v Spišskej Novej Vsi otvorilo pracovisko 
magnetickej rezonancie, ale bola sklamaná z toho, že ako predsedníčka sociálno-
zdravotnej komisie nebola prizvaná k jeho otvoreniu, 
- mrzí ju, že manažment mesta nemyslel na iných ľudí, len na svojich straníckych. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že na otvorenie nového pracoviska magnetickej rezonancie pozýval Svet 
zdravia, nie mesto, nebolo by vhodné dopredu sa pýtať, koho ešte pozvali. 
Mgr. Antalová: 
- uviedla, že Ing. Lopatka, ako generálny riaditeľ Sveta zdravia nemohol vedieť, že v 
našom meste je takáto komisia, myslí si, že táto iniciatíva by mala vyjsť z manažmentu 
mesta,  
- opýtala sa, prečo bol pozvaný na slávnostné otvorenie poslanec Ľ. Vaic. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že vopred nevedel, koho tam stretne.  
Ľ. Vaic: 
- poznamenal, že bol oslovený námestníčkou MUDr. Šulákovou, aby zabezpečil na 
kontrolné vyšetrenie nejakého športovca, keďže nikto z oslovených neprejavil záujem, 
zúčastnil sa vyšetrenia on sám. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ospravedlnil sa, ale netušil, kto bol pozvaný. 
Mgr. Antalová: 
- podľa nej sú to len výhovorky, poukázala na fotografiu v mesačníku Informátor. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o pozvaní do partnerského mesta Nitra v dňoch 3. – 5. 7. 2015, opýtal sa,  kto 
má záujem zúčastniť sa tejto služobnej cesty, aby sa prihlásil u Ing. Jančíkovej. 
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K bodu 17 

 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

a poďakoval prítomným za účasť. Pozval všetkých na podujatia usporiadané počas celého 
leta,  na otvorenie 60. ročníka Spišského trhu a poprial pekné leto a dovolenky. 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.             Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta            prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  55 – 78. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
 
Ing. Marián Bubeník, v. r. 
 
 
Ing. Jozef Gonda, v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mária Husová, v. r. 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.            
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 22. 6. 2015 
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