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


	Zápisnica

napísaná dňa 11. decembra 2008 na 17. riadnom zasadnutí 
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Spišskej Novej Vsi


	PhDr. J￡n Voln�Ján Volný, primátor mesta, otvoril 17. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslankyne Ing. Jany Kvašňákovej a informoval o  organizačných pokynoch ohľadom priebehu rokovania MsZ: 
o  9.00 h - zástupcovia starostky mesta  Havličkov Brod prídu pozdraviť MsZ
  10.00 h - prezentácia zámeru výstavby nákupného centra pod Blaumontom – Ing. Zoričák
  10.30 h - prezentácia zámeru výstavby občianskej vybavenosti pod Kauflandom – ACCEPT,  
                 s. r. o.
  11.30 h - uvedenie nových autobusov SAD do prevádzky – parkovisko pred poštou
  12.00 h - obed
  12.30 h - pokračovanie rokovania MsZ
  13.00 h - prezentácia zámeru výstavby občianskej vybavenosti pod Kaufladom – IOF, s. r. o.

	PhDr. Volný informoval o získaní viac ako štvrť miliardy Sk pre dva úspešné projekty - ZŠ Komenského a ZŠ Ing. Kožucha a tiež o získaní 75 mil. Sk na výkup pozemkov, na ktorých sa plánuje výstavba novej priemyselnej zóny Podskala.
 Zablahoželal JUDr. Komarovi k narodeninám.

	PhDr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.
	
		Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     47			
		 	    z toho poslanci MsZ:          20		
                                       ostatní prítomní:	            27

Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     16.00 h


K bodu 2

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


K bodu 3

	Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. J￡n Voln�Ján Volný navrhol PaedDr. Milana Vargu a Ing. Karola Mitríka, do návrhovej komisie MUDr. Jána Pukluša, Adnana Akrama a MUDr. Jána Mokriša.
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu:
za:		16		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1
	

	K bodu 4    

Návrh na schválenie programu rokovania.

PhDr. Volný:
- doplnil nový bod 24 - IBV Červený jarok SNV – informácia o financovaní stavby.
 
K navrhnutému programu neboli pripomienky, primátor dal hlasovať za predložený program.
Hlasovanie:
za:		18	  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1
Program bol schválený.

P R O G R A M po doplnení:    
 1.  Otvorenie
 2.  Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
 3.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4.  Návrh na schválenie programu rokovania
 5.  Plnenie uznesení MsZ
 6.  Správa o výsledku kontrol
 7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2009
 8.  Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie prostriedkov z EÚ
 9.  Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta – doplnok č. 3 
10. Zmeny v delegovaní zástupcov mesta v radách škôl 
11  Zmena Štatútu Rady športových klubov
12. Štatút pre oceňovanie „Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves“
13. VZN č. 3 – Domový poriadok 
14. VZN o miestnych daniach
15. VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
16. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17. VZN o poskytovaní dotácií PO a FO – podnikateľom
18. Správa o pokračovaní prípravy projektu Inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni 
      Mier 4 v Spišskej Novej Vsi a návrh na odsúhlasenie kofinancovania projektu
19. 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2008
20. Programový rozpočet mesta na rok 2009, 2010, 2011
21. Návrh na zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Ul. Ing. Kožucha Spišská 
      Nová Ves do siete škôl a školských zariadení
22. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2009
23. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
24. IBV Červený jarok SNV – informácia o financovaní stavby
25. Interpelácie, otázky poslancov
26. Záver




K bodu 5

Plnenie uznesení MsZ.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 5.
Ing. Kellner:
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu,
- navrhol uznesenie č. 412/2008 presunúť zo splnených do predĺžených s termínom 
do 30. 6. 2009.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 432 k bodu 5.
Hlasovanie:
za:		17		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	2

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 432.



K bodu 6

Správa o výsledku kontrol.
Predložila: Ing. Hyacinta Zozuľáková – hlavná kontrolórka
                  
PhDr.  Volný:
- uviedol bod 6.
Ing. Zozuľáková:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Mitrík:
- hlavná kontrolórka podľa vtedy platných zákonov objektívne zhodnotila situáciu,
- spomenul niektoré fakty z obdobia, keď sa kupovala nehnuteľnosť Sadová 1, 
- podielové dane od štátu boli nepravidelné, ťažko sa „škriabali“ peniaze pre zamestnancov na výplaty, tok peňazí v krajine bol v mnohých prípadoch paralyzovaný,
- úvery banky dávali za veľké úroky 20 – 24 %, 
- daň z nehnuteľnosti sa nosila v kufríkoch,
- RSDr. Beňa, ako vtedajší viceprimátor to pozná, naškrabali sa peniaze a mesto kúpilo objekt na Sadovej 1 za 8 miil. Sk.
PhDr. Volný:
- každý sa chce len ospravedlňovať, ale podstata je niekde inde,
- mesto stála táto nehnuteľnosť už viac ako 50 mil. Sk, sú to obrovské škody,
- pýtal sa, prečo mesto vtedy neurobilo prvý krok, aby formálne získalo list vlastníctva a tiež prečo sa kúpa nehnuteľností schvaľovala pod jedným uznesením s rozpočtom, 
- cena bola ináč uhradená, ako bola schválená,
-  je tam ešte veľa ďalších otáznikov,
- žiadne hodnoverné doklady o platbe neexistujú, komu to bolo vyplatené.
Ing. Bc. Brziaková:
- pýtala sa, prečo sa pokračovalo v kufríkovom systéme a prečo bolo v hotovosti uhrádzané z pokladne na úhradu tejto pohľadávky prvý krát 150 tis. Sk a druhý krát  1 mil. 157 tis. Sk,
- je to veľmi neštandardný postup vyplácania peňazí v hotovosti za kúpu nehnuteľnosti.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 433 k bodu 6.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:		0
zdržali sa:	2
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 433.



K bodu 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2009.
Predložila: Ing. Hyacinta Zozuľáková – hlavná kontrolórka


PhDr. Volný:
- uviedol bod 7.
Ing. Zozuľáková:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný:
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 434  k bodu 7.
Hlasovanie:
za:		20		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 434.



K bodu 8

Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie prostriedkov z EÚ.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ
 
PhDr. Volný:
- uviedol bod 8.

Ing. Záborská:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 435 k bodu 8.
Hlasovanie:
za:		20		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 435.



K bodu 9

Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta – doplnok č. 3. 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
- uviedol bod 9.
Ing. Pastiran:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Bubeník:
- je to citlivý bod rokovania, ale za kvalitnú prácu prináleží aj kvalitná odmena,
- mestské zastupiteľstvo môže schváliť mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku - navrhol mesačnú odmenu vo výške 15 %,
- za dosiahnuté výsledky v roku 2008 sa nemusíme hanbiť, urobilo sa množstvo investičných akcií,
- navrhol  primátorovi 32 % z nároku na odmenu – t. j. 397 824,- Sk, zástupcovi primátora 30 % - 
t. j. 298 368,- Sk a poslancom MsZ  po 35 tis. Sk.
PhDr. Volný:
- rozpočet na rok 2009 predstavuje čiastku cez 1 miliardu Sk, je výsledkom práce všetkých ľudí,
- rozhodol sa spolu so  zástupcom primátora venovať svoje odmeny na vianočné osvetlenie.
RNDr. Ruttkay:
- reagoval na návrh Ing. Bubeníka prideliť odmeny primátorovi, zástupcovi primátora a poslancom MsZ,
- sme v období finančnej krízy, 35 tisícová odmena sa mu zdá vysoká pre poslancov, nakoľko poslanci dostávajú mesačné odmeny.
Ing. Mitrík:
- reagoval na návrh primátora, že svoje odmeny venujú na vianočné osvetlenie, 
- navrhol túto čiastku  vyčleniť priamo v rozpočte na vianočné osvetlenie, aby to nešlo cez výplatnú pásku, ušetria sa tak odvody,
- poukázal na to, že primátor aj minulého roku povedal, že svoju odmenu venuje na charitatívne účely, pýtal sa, na aký účel bola venovaná.
PhDr. Volný:
- svoje slovo dodržíme,
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.



MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 436 k bodu  9.
Hlasovanie:
za:		15		  
proti:		3	 
zdržali sa:	2
nehlasovali: 	0

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 436. 


K bodu 10

Zmeny v delegovaní zástupcov mesta v radách škôl. 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
- uviedol bod 10.
PhDr. Šefčíková:
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 437 k bodu 10.
Hlasovanie:
za:		17		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	3

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 437.



PhDr. Volný:
- privítal na zasadnutí MsZ zástupcov starostky partnerského mesta Havličkov Brod p. Honzáreka a Ing. Jůzla a udelil im slovo.
p. Honzárek:
- odovzdal pozdrav od starostky a občanov mesta Havlíčkov Brod,
- v našom meste sa zúčastnili osláv 90. výročia vzniku Československej republiky.
PhDr. Volný:
- poďakoval hosťom za účasť na oslavách.
Ing. Dzuriková:
- poďakovala za dar od partnerského mesta, ktorý bol poskytnutý na odstraňovanie škôd  po povodni v ZOO.






K bodu 11

Zmena Štatútu Rady športových klubov.
Predložil: Magdoško – predseda ZŠK

PhDr. Volný:
- uviedol bod 11,
- navrhol nahradiť v materiáli slovo „Združenie“,  slovom „Rada“.
p. Magdoško:
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Čurný:
- je stále zvykom, aby správu o činnosti schvaľoval najvyšší orgán daného subjektu, v tomto prípade je to valné zhromaždenie,
- navrhol zmenu:
-  v čl. 6 bod 2 B -  VZ schvaľuje správu o činnosti RŠK,                                    
-  v čl. 7 -  predsedníctvo vypracuje správu o činnosti RŠK a predloží ju na schválenie VZ RŠK,
- 1 x ročne predloží RŠK správu o činnosti MsZ.
PhDr. Volný:
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 438 k bodu 11.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	2 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 438.


K bodu 12

Štatút pre oceňovanie „Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves“.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
- uviedol bod 12.
PhDr. Šefčíková:
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný:
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 439 k bodu 12.
Hlasovanie:
za:		19 
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 439.


K bodu 13

VZN č. 3 – Domový poriadok. 
Predložila: RNDr. Brovková – vedúca organizačného odboru

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 13.
RNDr. Brovková
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 440 k bodu 13.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	2

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 440.


K bodu 14

VZN o miestnych daniach.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 14.
Ing. Pastiran:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Bubeník:
- upozornil na gramatické záležitosti – str. 11 čl. 5 ods. 5.           
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 441 k bodu 14.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	2

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 441.






K bodu 15

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 15.
Ing. Pastiran:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Mitrík:
- pýtal sa, či nedopatrením sú uvedené v materiáloch sadzby za rok 2004  - 2008, pričom v tabuľke je len rok 2008 a 2009,
- je problém dostať sa k informáciám,
- v minulom roku sa zvyšovali dane pre podnikateľov o 37 %, 
- pýtal sa, prečo toho roku, kedy by malo platiť moratórium aj na zvyšovanie sadzieb dane z nehnuteľností,  zvyšujeme opäť dane,
- navrhol, aby dane ostali zachované na úrovni roku 2008,
- vlani sa hovorilo, že aj okolité mestá zvyšovali dane,  toho roku, napr. v  Poprade, dane ostali nezmenené, my ich zvyšujeme,
- navrhol znížiť sadzbu dane za byty a bytové domy na 5,- Sk.
Ing. Bc. Brziaková:
- v textovom súbore sa nachádza tabuľka od roku 2004 – 2008.
Ing. Pastiran:
- zvýšenie dane je na rozhodnutí MsZ.
Ing. Bubeník:
- položky, ktoré sa zvyšujú teraz, sa nehýbali po minulé roky,
- musíme si udržať tento trend,
- v rozpočte občanov to neurobí problémy a rozpočtu mesta to pomôže.
Ing. Mitrík:
- nepresvedčili ho tieto argumenty,
- myslí si, že mesto má peňazí dosť aj na bežných príjmoch,
- ak vieme nadeliť odmeny  35 tis. Sk  pre poslancov, mali by sme byť ústretoví aj voči občanom, aby sme im poskytli zľavu.
RNDr. Ruttkay:
- navrhol zmenu  v par. 18  a  v odst. 2  - podľa novej legislatívy pojem  „učilište“ už neexistuje.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Mokriš:
- prečítal návrh Ing. Mitríka  - zachovať dane na úrovni roku 2008,
                                             - znížiť sadzbu dane za byty a bytové domy na 5,- Sk.
Hlasovanie:
za:		3		  
proti:	  	7
zdržali sa:	8
nehlasovali:	2







MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 442 k bodu 15.
Hlasovanie:
za:		14		  
proti:	  	2
zdržali sa:	2
nehlasovali:	2

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 442.


K bodu 16

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 16.
Ing. Pastiran:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.              
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 443 k bodu 16.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	2

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 443.


K bodu 17

VZN o poskytovaní dotácií PO a FO – podnikateľom.
Predložil: Ing. Jančíková – vedúca kancelárie primátora

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 17,
- navrhol slovo „Združenie“ nahradiť slovom „Rada“,
- otvoril diskusiu.
JUDr. Komara, PhD.:
- doplnil text  v par. 5 ods. 5  ...a majú daňové a odvodové nedoplatky.
Ing. Jančíková:
- v pôvodnom  VZN č. 1/2007 bolo  zakomponované toto ustanovenie, ale  prax ukázala, že bolo veľmi problematické pre niektorých predkladať tieto potvrdenia od rôznych štátnych inštitúcií, preto sa to vyškrtlo z návrhu VNZ.
PhDr. Volný:
- prihovoril sa, aby tento návrh nebol zakomponovaný do VZN, je to dosť komplikované dokazovanie,
- pýtal sa JUDr. Komaru, či  sťahuje svoj návrh.
JUDr. Komara, PhD.:
- stiahol svoj návrh.
Ing. Mitrík:
- navrhol zámenu  textu v par. 8 ods. 2 – aby rozdelenie finančných prostriedkov schvaľovalo MsZ, nie MsR,
- MsZ zasadá často, nenabúra to procedúru rozdeľovania,
- MsZ vyčlenilo  na činnosť RŠK 6 mil. Sk,
- MsR má kompetencie  nakladať s finančnými prostriedkami do výšky 500 tis. Sk
Ing. Bubeník:
- nestotožnil sa s Ing. Mitríkom,
- MsZ schvaľuje finančné prostriedky pre RŠK v rozpočte a RŠK podľa schválených kritérií rozdeľuje tieto finančné prostriedky  ďalej pre kluby,
- ak by sa schvaľovanie presunulo na MsZ,  predĺži sa tým čas a efekt sa stratí,
- žiaden klub nemá problém zdokladovať pridelené finančné prostriedky, mesto má o tom prehľad,
môže sa to zverejniť aj napríklad v Informátore.
PhDr. Volný:
- ide o praktické hľadisko,
- jedna dotácia by sa schvaľovala 4 krát. 
Ing. Mitrík:
- netrval na svojom návrhu, ale si myslí, že vo VZN by mohlo byť uvedené – predložiť 1 x ročne informáciu MsZ o rozdelení finančných prostriedkov.
Ing. Jančíková:
- v rozboroch hospodárenia za predchádzajúce roky sú v prílohách uvedené prehľady poskytnutých dotácií.
Ing. Čurný:
- vytkol, že novelizované VZN sa nepredložilo v termíne – nesplnilo sa uznesenie MsZ, 
- včera na klube diskutovali aj o tom, či nestiahnuť VZN z rokovania MsZ,  je v ňom  veľa nepresností a duplicít,  
- sú tam tiež niektoré veci, ktoré idú nad rámec zákona o obecnom zriadení (podpisovanie zmlúv o poskytnutí dotácie pre ŠK predsedom RŠK),
- v  par. 5 bod B - kritérium by malo byť súčasťou VZN,
- navrhol v par. 9 bod nový bod  3 – KP informuje MsZ minimálne 2 x za rok o poskytnutých dotáciách, ako aj o zamietnutých žiadostiach a dôvodoch zamietnutia.
Para:
- návrh na rozdelenie finančných prostriedkov spracováva predsedníctvo RŠK, ktoré ho predkladá na rokovanie RŠK,
- podľa VZN financovanie jednotlivých klubov kontroluje aj finančné oddelenie,  
- nevidí dôvod toľko krát to schvaľovať,
- súhlasil s návrhom o predložení informácie o poskytnutých dotáciách do MsZ.
Ing. Bubeník:
- mal doplňujúci návrh k par. 6 – cez odrážku uviesť na záver - členovia  RŠK sa riadia par. 9 ods. 2 VZN.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Mokriš:
- prečítal návrh Ing. Mitríka  - aby rozdelenie finančných prostriedkov schvaľovalo MsZ.
Hlasovanie
za:		5	 
proti:	  	9
zdržali sa:	5
nehlasovali:	1
Návrh neprešiel.





MUDr. Mokriš:
- prečítal návrh Ing. Čurného -  KP informuje MsZ minimálne 2 x za rok o poskytnutých dotáciách, ako aj o zamietnutých žiadostiach a dôvodoch zamietnutia.  
Hlasovanie
za:		18		 
proti:	  	0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	1
Návrh prešiel.

MUDr. Mokriš:
- prečítal návrh Ing. Bubeníka  -  doplniť par. 6 – členovia  RŠK sa riadia par. 9 ods. 2 VZN
Hlasovanie
za:		14		 
proti:	  	0
zdržali sa:	5
nehlasovali:	1
Návrh prešiel

MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 444 k bodu 17.
Hlasovanie:
za:		19		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 444.


PhDr. Volný:
- navrhol prestávku.

PRESTÁVKA   9.50 – 10.00 h.

PhDr. Volný:
- informoval o prítomnosti Ing. Zoričáka, ktorý je pripravený prezentovať zámer, pre ktorý s. r. o. BARIO žiada mesto o odkúpenie pozemku (spracované v bode č. 23),
- požiadal Ing. Zoričáka – BARRIO, s. r. o., Bratislava, o prezentácia projektu nákupného centra pod Blaumontom.
Ing. Zoričák:
- zastupuje firmu AZOR, 
- predstavil projekt výstavby  obchodného centra pod Blaumontom – 8 500 miest obchodnej plochy, 180 parkovacích miest, 5 obchodných zón,
- najviac obchodného priestoru sa pripravuje pre firmu HOBBY.
PhDr. Volný:
- ide len o predaj časti pozemkov – cca 7ﾠ000 m27 000 m2, ostatné pozemky už majú odkúpené,
- otvoril diskusiu.
Ing. Čurný:
- zámer výstavby nákupného centra je situovaný v dobrej lokalite,
- pýtal sa na časový harmonogram a na výšku investície.
Ing. Zoričák:
- začať by chceli na jar 2009 a ukončenie plánujú v roku 2010,
- investičné náklady nie sú ešte upresnené.

Ing. Mitrík:
- pýtal sa, akú majú predstavu o cene pozemku.
Ing. Zoričák:
- cena pozemku do 700,-Sk/m2.
Ing. Mitrík:
- pri výstavbe Kauflandu boli náklady 3 000,- Sk/m2.
MUDr. Mokriš:
- pýtal sa na skutočnosť, čo ak by MsZ neodsúhlasilo predaj.
Ing. Zoričák:
- 29 tis. m2 už majú odkúpených, časť pozemkov je mestská, neodsúhlasením by sa to  zablokovalo.
PhDr. Volný:
- poďakoval Ing. Zoričákovi za prezentáciu, výsledok im bude oznámený,
- podobne ako v predchádzajúcom prípade uviedol problematiku žiadosti o pozemok pre s. r. o. ACCEPT (spracované v bode č. 23).
- požiadal Ing. Gobána – ACCEPT, s. r. o., Prešov,  o prezentáciu zámeru vybudovania komplexnej občianskej vybavenosti pod Kauflandom.
Ing. Gobán:
- zaoberajú sa investičnou a obchodnou činnosťou,
- táto štúdia vznikla v spolupráci s mestom, pracujú na tom už 2 roky,
- obrazovou prezentáciou predstavil zámer vybudovania občianskej vybavenosti s prislúchajúcou statickou dopravou,
- celková výmera – cca 6 ha, 
- zámer je rozdelený na 3 etapy – byty, oddychová zóna, obchody a služby, 800 – 900 parkovacích miest.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
JUDr. Komara, PhD.:
- pýtal sa, koľko bytových jednotiek plánujú postaviť.
Ing. Gobán:
- projekt je spracovaný komplexne, zatiaľ sa bude stavať iba občianska vybavenosť, nie byty,
PhDr. Volný:
- plánuje sa tam minimálne 150 bytov, ktoré by stavali firmy Solitéra a Milanko.
Ing. Bc. Brziaková:
- pýtala sa na časový horizont stavby a výšku rozpočtu.
Ing. Gobán:
- začiatok predpokladajú v lete 2009, investícia 1 miliarda Sk.
PhDr. Semeš:
. pýtal sa, ako majú zabezpečené finančné zdroje.
Ing. Gobán:
- na kúpu pozemkov majú vlastné zdroje,
- výstavba budú realizovať z vlastných a bankových zdrojov.
Ing. Mitrík:
- poukázal na to, že ak tam plánujú 900 parkovacích miest, to znamená, že tam budú prevažne obchody a služby, čo zahustí  v tejto časti dopravu,
- bytov tam asi bude málo.
Ing. Gobán:
- situácia je o peniazoch, o ich návratnosti,
- najprv je potrebné vybudovať občiansku vybavenosť, potom sa môže stavať ostatné.
Ing. arch. Ferjo:
- 1/3 predstavuje občianska vybavenosť,  2/3 plochy je určených na rekreáciu a šport, 
- najprv musí byť vytvorená občianska vybavenosť.
PhDr. Volný:
- v budúcom roku sa plánuje výstavba nového mosta, čím sa toto územie zatraktívni, doprava sa zjednoduší, 
- cesta a most mohli byť urobené už pri výstavbe Kauflandu.
JUDr. Komara, PhD.:
- pýtal sa, v ktorých mestách aké aktivity už robili.
Ing. Gobán:
- v Spišskej Novej Vsi – výkup pozemkov pre spoločnosť Billa, Medzilaborce – obchodné zariadenie, Revúca, Gelnica, Prešov - OC Lidl.
Ing. arch. Štubňa:
- z pohľadu územného plánu je územie určené na rekreáciu a občiansku vybavenosť,
- prepojenie mostom Matúškova  je v súlade s ÚPN  mesta.
RNDr. Ruttkay:
- pýtal sa, kto bude stavať rekreačnú časť.
Ing. Gobán:
- vedia spraviť 1. etapu a most.
Ing. Bečarik:
- pýtal sa na možnosť, čo ak partner povie, že nerobí nič,
- či je pre nich riešenie urobiť zmluvu o budúcej zmluve.
Ing. Gobán:
- áno, zmluvu podpíšu, podmienkou je vydané stavebné povolenie.
RNDr. Ruttkay:
- pýtal sa, kto bude financovať výstavbu rekreačnej časti
Ing. Gobán:
- dnes to nevedia zagarantovať.
Mgr. Demečko:
- pýtal sa, kto postaví most.
Ing. Gobán:
- mesto.
PhDr. Volný:
- poďakoval za prezentáciu.


K bodu 18

Správa o pokračovaní prípravy projektu Inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni 
Mier 4 v Spišskej Novej Vsi a návrh na odsúhlasenie kofinancovania projektu.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 18.
Ing. Brziak:
- predniesl stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- ak bude projekt úspešný, cena tepla zlacnie v celom meste,
- otvoril diskusiu.
RNDr. Ruttkay:
- pýtal sa, aká je návratnosť projektu.
Ing. Brziak:
- cca do 5 rokov.
RNDr. Ruttkay:
- prečo Emkobel, a. s., nežiada o pôžičku vo vlastnom mene s garanciou mesta,
- pýtal sa, či pôžičku bude splácať Emkobel, a. s.,
Ing. Brziak:
- áno.
Ing. Bubeník:
- je členom predstavenstva v Emkobel, a. s.,
- bola spracovaná technická štúdia návratnosti firmou Termoklíma Poprad, štúdia je k dispozícii,
- projekt sa začal robiť v roku 2005, teraz je už vo finále,
- získali sme nenávratný finančný príspevok 50 %,
- návratnosť vychádza menej ako 5 rokov,
- tento projekt nám pomôže zastabilizovať cenu tepla,
- týmto projektom sa neznehodnotí životné prostredie v tejto lokalite, exhaláty klesnú,
- požiadal o podporu tohto projektu.
Ing. Filinský:
- projekt je odvážny, rozsiahly a odborne náročný,
- zastupuje spoločnosť, ktorá má na tomto sídlisku 90 % bytov,
- nie je mu jasná kombinácia, že mesto zoberie  úver a formou pôžičky ho prevedie  na Emkobel, a. s,  
- je za to, aby sa šlo do takých projektov, ale sme v časovej tiesni – do 15 .1 .2009 je treba sa uchádzať o projekt,
- kotolňa by mala byť umiestnená v husto obývanej časti sídliska,
- problém hlučnosti, splácania úveru – nie sú dostatočné informácie.
Ing. Mitrík:
- cena tepla je prijateľná a akceptovateľná občanmi,
- mohla tu byť urobená prezentácia.,
- pýtal sa, čí majetok to bude, ak mesto bude do toho investovať. 
Ing. Brziak:
- bude to majetok Emkobel, a. s.
Ing. Mitrík:
- mestu by mal tento majetok ostať.
PhDr. Semeš:
- do budúcnosti musíme rozmýšľať, ako sa bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad, musíme sa pripraviť na spaľovanie takejto zmesi  - táto kotolňa môže byť jednou z alternatív.
Ing. Bečarik:
- tento zámer sme už raz schvaľovali,
- pýtal sa, či pôvodná kotolňa ostane.
Ing. Brziak:
- áno, 2 kotly ostanú, 2 budú nové.
Ing. Petko:
- 30 mil. Sk  sa  odpíše na DPH, pretože budú vrátené.
PhDr. Semeš:
- prečítal citáciu zákona č. 583/2004 Zb., par. 17 ods. 5.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 445 k bodu 18.
Hlasovanie:
za:		19		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 445.


PhDr. Volný:
- pozval prítomných na uvedenie nových autobusov SAD do prevádzky - na parkovisko pred bývalou SPŠ baníckou a na obed do hotela Metropol.

PRESTÁVKA 11.30 – 13.00 h. 

PhDr. Volný:
- informoval poslancov o prítomnosti zástupcov spoločnosti IOF, s. r. o., Prešov, ktorá žiada mesto
o odkúpenie pozemku (bod programu č. 23),

- požiadal Ing. arch. Kobána – IOF, s. r. o., Prešov, o prezentáciu zámeru vybudovania komplexnej občianskej vybavenosti pod Kauflandom.
Ing. arch. Kobán:
- obrazovou prezentáciou predstavil projekt výstavby nákupného centra pod Blaumontom,
- navrhovaný projekt je v súlade s ÚPN mesta, 
- ide o polyfunkčný projekt,  v ktorom sa nachádzajú kancelárie, obchody, byty, oddych, šport, relax,
- severná strana – zásobovanie, južná strana – cyklistický chodník, oddychová zóna,
- nábrežná zóna – peší chodník,
- doprava – v časti zo zadnej strany,
- objem investícií 600 mil. Sk,
- začiatok výstavby – jar 2009,  ukončenie jeseň 2011.
PhDr. Volný:
- ponuka firmy je 800,- Sk/ m2,,  
- firma sa preukázala výpisom z banky – v hotovosti majú 600 mil. Sk,
- otvoril diskusiu.
RNDr. Ruttkay:
- pýtal sa, koľko nových bytov postavia.
Ing. arch. Kobán:
- cca 50 nových bytov,
-  vedia reagovať na potrebu trhu – stavby majú navrhnutý skeletový systém, vedia sa prispôsobiť aj v priebehu výstavby.
Ing. Mitrík:
- táto prezentácia sa mu zdá gramotnejšia, 
- pýtal sa, či nimi ponúkaná cena je konečná.
Ing. arch. Kobán:
- áno, cena je konštantná,
- ale ak by to malo byť prekážkou, sú ochotní rokovať o cene.
Ing. Bubeník:
- podporil názor opozície,
- tento projekt sa mu tiež zdá lepší,
- pýtal sa, akým spôsobom budú participovať na infraštruktúre, 
- spoločnosť Lidl rozšírila most, navrhol, aby aj oni prispeli niečím do infraštruktúry.
Ing. arch. Kobán:
- všetko sa dá riešiť, nájde sa spoločná reč.
Ing. Čurný:
- dnes rozhodujeme medzi dvoma ponukami, ide aj o to, kto ponúkne viac.
Dr. Ružbacký (IOF, s. r. o.):
- ovplyvňuje ich tiež finančná kríza, dnes na prefinancovanie projektov treba aj 8 bánk,
- finančné prostriedky sú drahé,
- dnes nevedia povedať cenu,
- musia to prerokovať s bankou a vo vedení spoločnosti.
Ing. Bubeník:
- navrhol, aby sa dnes o tom nerozhodovalo, môže sa zvolať mimoriadne MsZ.



K bodu 19

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2008.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 19.
Ing. Pastiran:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- informoval  o preplatení 90 % nákladov, ktoré boli použité pri odstraňovaní škôd po povodni,
- otvoril diskusiu.             
Ing. Bubeník:
- finančná komisia prerokovala 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 a odporučila ju schváliť podľa predloženého návrhu.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 446 k bodu 19.
Hlasovanie:
za:		15		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	5

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 446.



K bodu 20

Programový rozpočet mesta na rok 2009, 2010, 2011.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 20.
Ing. Pastiran:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Bubeník:
- finančná komisia programový rozpočet prerokovala a odporúča ho schváliť podľa predloženého návrhu,
- ďalej finančná komisia navrhla prijať opatrenia pre vedenie mesta, aby sa zapodievalo v roku 2009 „hľadaním opatrení“ na racionalizáciu bežných výdavkov,
- finančná komisia dala podnet pre ÚHK, aby sa zaoberali kontrolnou činnosťou výberu poplatku za ubytovanie, nakoľko príjem z tohto poplatku neustále klesá,
- bežné výdavky vzrástli, v prevažnej miere sa dotýkajú školstva,
- za 2 roky v školstve v originálnych kompetenciách sa zvýšil rozpočet o 25 %,
- v prenesených kompetenciách tieto príjmy a výdavky rástli o 11 %,
- požiadal poslancov o podporu pre RŠK a pripomenul, že pri schvaľovaní zámerov v rámci rozvoja športu v meste sme sa zaviazali 1,5 % z bežných príjmov poskytnúť na rozvoj športu a na podporu športových klubov v meste,
- z toho dôvodu navrhol úpravu rozpočtu na položke 111 003 z 320 mil. Sk na 322 mil. Sk a na  položke 4.2.1. zo 6 mil. Sk na 8 mil. Sk.
RNDr. Ruttkay:
- rozpočet je pripravený dobre, 
- príjmová časť je veľmi optimistická,
- pýtal sa, či sa v rozpočte ráta s príjmom 50 mil. Sk za predaj Domu služieb,
- poukázal na  neúmerný nárast výdavkov na výkon samosprávnych funkcií:
- v roku 2006   - 71 mil. Sk, v roku 2007 – skutočnosť 79 mil. Sk, v roku 2008 – skutočnosť 97 mil. Sk a v roku 2009  - 107 mil. Sk, 
- v rozpočte sú veľké rezervy, 2 mil. Sk  sme už nemuseli pýtať od daňových poplatníkov,
- položky sa navýšujú a nehľadajú sa rezervy,
- kapitálové príjmy aj výdavky sú nižšie,
- vedenie mesta plánuje získavať zdroje z projektov, 
- riziko vidí v tom, že nie je v rozpočte kryté kofinancovanie,
- čakajú nás ďalšie úvery,
- navrhol hľadať vlastné zdroje na realizáciu projektov.
PhDr. Volný:
- rozpočet je veľmi nákladný, určite sa bude meniť viackrát,
- zobrať úver nebude problém,
Ing. Pastiran:
- kofinancovanie  projektov nie je súčasťou rozpočtu.
Ing. Filinský:
- poukázal na veľký objem peňazí na kapitole školstva,
- pýtal sa,  či ZŠ a MŠ dostali všetky peniaze, ktoré im podľa normatívu financovania patria, 
- poukázal na dotovanie dopravy v meste, ktorá sa nerobila efektívne, 150 tis. km sa dokázalo ušetriť,
- podporil návrh Ing. Bubeníka - úpravu rozpočtu na položke 4.2.1. zo 6 mil. Sk na 8 mil. Sk. 
Ing. Pastiran:
- školstvo dostalo všetko, na čo má nárok.
PhDr. Šefčíková:
- prenesené kompetencie dostali všetky do koruny,
- originálne kompetencie podliehajú schváleniu rozpočtu v MsZ,
- financovanie MŠ je adekvátne.
Para:
- pýtal sa, koľko % z celkových výdavkov ide na školstvo.
Ing. Pastiran:
- je to len systém výpočtov, úrad sa tým nezaoberá.
Ing. Čurný:
- pýtal sa, kde je zahrnutá stavba mostu v Novoveskej Hute.
Ing. Gonda:
- je to zahrnuté v podprograme rekonštrukcie.
Ing. Čurný:
- poukázal na veľký nárast výdavkov na medzinárodné vzťahy – položka všeobecné služby a tlač vzrástla zo 710 tis. Sk na 1 884 tis. Sk – nárast koeficientom 2,67, 
- podobne je to aj na položke štúdie  a externé posudky – nárast zo 100 tis. Sk na 700 tis. Sk.
Ing. Jančíková:
-  ide o poplatok za živé vysielanie na STV 2 – „Živá panoráma“ a  náklady na vydanie novej publikácie o meste.
Ing. Čurný:
- fandí športu v meste a aj tým, ktorí ho robia,
- navrhol zvýšiť výdaj v položke VPS – miestne komunikácie o 5 mil. Sk a tiež zvýšiť príjem v položke daň z príjmov územnej samosprávy o 5 mil. Sk.
Para:
-  materské školy boli doteraz dlhodobo „podvýživené“,
- dochádza v nich  k nárastu miest,
- našou snahou je skvalitniť činnosť a vytvoriť čo najlepšie podmienky v materských školách,
- je nutné posilniť tento úsek v meste, navrhol ponechať rozpočet tak, ako je plánovaný.
RSDr. Beňa:
- poukázal na pripomienky a požiadavky z MsV:
- oplotenie detských ihrísk - doteraz sa nič v tejto oblasti neudialo,
- ďalším problémom sídlisk je parkovanie – navrhol nájsť zdroje na vytvorenie nových parkovacích miest,
-odporučil  doriešiť cyklotrasu  Ferčekovce – Novoveská Huta,
- navrhol nájsť v rozpočte  priestor aj na tieto aktivity.
PhDr. Volný:
- toľko sa nikdy neinvestovalo, ako za posledné 2 roky – nové parkoviská, opravy komunikácií a chodníkov atď.,

-čo sa týka detských ihrísk - vláda nám vyčlenila 5 mil. Sk,  budú v každej mestskej časti,
- nedá sa zrealizovať všetko naraz.
JUDr. Komara, PhD.:
- apeloval na gestorov jednotlivých kapitol, aby v roku 2009 monitorovali príjmy a výdavky, aj vo väzbe na finančnú krízu, ktorá bude mať dopad aj na rozpočet mesta,
- pripojil sa k stanovisku Ing. Čurného, aby sa zvýšili výdavky na opravy chodníkov, ktoré sú v havarijnom stave.
PhDr. Volný:
- chodníky sa robia,
- našou snahou je spojazdniť aj činnosť dopravného ihriska.
Ing. Pastiran:
- nákupom 10 autobusov sa neznížia výdavky na úhradu straty,
- rok 2009 bude nákladnejší oproti roku 2008 z titulu zahrnutia odpisov do ceny,
- vývoj sa nedá odhadnúť dopredu, 
- nie je problém rozpočet v priebehu roka zvýšiť.
Ing. Mitrík:
- súhlasil s tým, že sa robia chodníky, mesto ešte toľko peňazí, ako má teraz, nemalo nikdy,
- padajú tu veľkorysé návrhy, ale voči občanom sme nespravodliví.
PhDr. Volný:
- všetko, čo sa robí v meste, sa robí pre občanov.
Para:
- sme tu na to, aby sme niečo dokázali,
- opravy chodníkov – záleží to aj od jednotlivých mestských výborov.          
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Mokriš:
- prečítal návrh Ing. Bubeníka -  upraviť rozpočet na položke 111 003 z 320 mil. Sk na 322 mil. Sk a na položke 4.2.1. zo 6 mil. Sk na 8 mil. Sk.
Hlasovanie:
za:		12
proti:		2
zdržali sa:	5
nehlasovali:	1.
Níávrh prešiel.

MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh Ing. Čurného - zvýšiť výdaj v položke VPS – miestne komunikácie o 5 mil. Sk a tiež zvýšiť príjem v položke daň z príjmov územnej samosprávy o 5 mil. Sk.
Hlasovanie:
za:		17
proti:		0
zdržali sa:	2
nehlasovali:	1.
Návrh prešiel.

PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Puluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 447 k bodu 20.
Hlasovanie:
za:		15		  
proti:	  	3
zdržali sa:	1
nehlasovali:	1

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 447.

K bodu 21

Návrh na zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Ul. Ing. Kožucha Spišská       Nová Ves, do siete škôl a školských zariadení.
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 21.
IPhDr. Šefčíková:
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Ing. Filinský:
- pýtal sa, či je to možné realizovať aj na iných školách.
PhDr. Šefčíková:
- je to možné realizovať na ktorejkoľvek škole,
- ZŠ Ing. Kožucha volili z titulu jej polohy – je najdostupnejšia k športovej hale alebo futbalovému štadiónu,
- finančné prostriedky bude čerpať ten útvar, ktorý tam bude zriadený, nie ZŠ Ing. Kožucha,
- ak sa to osvedčí, v budúcnosti je možné zriaďovať tieto strediská na ktorejkoľvek škole.
Ing. Filinský:
- poukázal na presun žiakov,
- je za to, aby školy, kde sa robia príslušné športy, požiadali o zriadenie takýchto stredísk.
PhDr. Šefčíková:
- deti budú trénovať tam, kde doteraz, nebudú sa presúvať.
Ing. Majerník:
- požiadal o podporu tejto myšlienky,
- zo strany žiakov je veľký záujem,
- reagoval  na rozpočet školstva – 350 mil. Sk - sú to správne investované peniaze.
Ing. Bubeník:
- bol pri zrode tejto myšlienky,
- verí, že na budúci rok predložia materiál, ktorý sa bude týkať hokejistov,
- podporuje tieto aktivity a činností.
Para:
- prikláňa sa k tejto myšlienke.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš::
- prečítal návrh uznesenia č. 448 k bodu 21.
Hlasovanie:
za:		18		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:     2

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 448.








K bodu 22

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2009.
Predložila: Ing. Jančíková – vedúca kancelárie primátora

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 22 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu,
- otvoril diskusiu.
Ing. Mitrík:
- navrhol, aby bol stanovený konštantný termín zasadnutí MsZ.
Ing. Bc. Brziaková:
- spýtala sa, či by sa nemohol zmeniť rokovací deň zo štvrtka na piatok.
PhDr. Volný:
- navrhol ponechať štvrtok ako rokovací deň MsZ.
JUDr. Komara, PhD.:
- navrhol zmenu zasadacieho poriadku, nakoľko v jednom rade sa tlačia 6-ti.
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 449 k bodu 22.
Hlasovanie:
za:		15		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	5

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 449.

PhDr. Volný:
- navrhol prestávku.

PRESTÁVKA 15.00 – 15.20h.


K bodu 23

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.
Predložil:  Ing. Kellner – vedúci odboru organizačného a správy majetku

PhDr. Volný:
- uviedol  bod 23, 
- požiadal, aby k bodom, ktoré sú jasné a ktoré boli prerokované v MsR - pokiaľ nebudú k nim pripomienky,  bolo hlasované jedným hlasovaním,
- k bodom, ktoré neboli v MsR a ktoré boli na MsZ predložené ako doplnok, budú samostatné hlasovania.
PhDr. Volný:
 - uviedol hlasovanie o uzneseniach  č. 450 - 471 (okrem uznesení č. 466, 467 a 468, o ktorých sa hlasovalo samostatne).
Hlasovanie:
za:		16
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	3

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č. 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 469, 470, 471.

PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 466  k bodu  23.
Hlasovanie:
za:		16
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	4.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 466.


PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 467  k bodu  23.
Hlasovanie:
za:		16
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	4.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 467.


PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 468  k bodu  23 s cenou 800 Sk/m2 (26,555 €/m2 ).
Hlasovanie:
za:		15
proti:		2
zdržali sa:	1
nehlasovali:	2.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 468.


Ing. Mitrík:
- upozornil, že k nehnuteľnostiam nebola diskusia.
PhDr. Volný:
- na diskusiu bol priestor, nikto sa nehlásil.
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 472  k bodu  23.
Hlasovanie:
za:		17
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	3.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 472.


PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 473  k bodu  23.
Hlasovanie:
za:		17
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	3.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 473.


PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 474  k bodu  23.
Hlasovanie:
za:		16
proti:		0
zdržali sa:	1
nehlasovali:	3.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 474.


PhDr. Volný:.  
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 475 k bodu 23.
Hlasovanie:
za:		17
proti:		0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	3
.
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 475.


K bodu 24

IBV Červený jarok SNV – informácia o financovaní stavby.
Predložil: Ing. Gonda – ved. odboru výstavby

PhDr. Volný:
-  uviedol bod 24.
Ing. Gonda:
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.
PhDr. Volný:
- otvoril diskusiu.
Bez pripomienok.              
PhDr. Volný:
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
MUDr. Pukluš:
- prečítal návrh uznesenia č. 476 k bodu 24.

Hlasovanie:
za:		17		  
proti:	  	0
zdržali sa:	0
nehlasovali:	3

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 476.



K bodu 25

Interpelácie, otázky poslancov.

Interpelácie neboli doručené žiadne.

Ing. Bc. Brziaková:
-pýtala sa, aký je stav objektu Sadová 1, či sa dá dopátrať k vinníkom.
PhDr. Volný:
- nie sme sudcovia, pán prednosta vyvodí dôsledky voči pracovníkom MsÚ do konca januára.
Para.
- poprial všetkým krásne vianočné sviatky.



K bodu 26

PhDr. Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval všetkým  za účasť na MsZ, ale aj na akciách, organizovaných pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Poprial všetko dobré k vianočným sviatkom a pozval prítomných na ďalšie akcie, ktoré budú organizované v meste ešte do konca roka. 




             PhDr.  J￡n Voln�Ján Volný				 	Ing.  Peter  Petko
             primátor mesta				             prednosta MsÚ



			Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  432 – 476. 


Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:


Ing. Karol Mitrík


PaedDr. Milan Varga




Zapísala: 
M. Husová                                                                           




















































































































































