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Zápisnica 

 
napísaná 29. októbra 2019 na 9. zasadnutí  

Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 
 
 Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta, otvoril 9.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a 
ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Petra Bednára, Bc. Ing. Igora 
Geletku, Bc. Ing. Janky Brziakovej a Ľubomíra Vaica a neskorší príchod Valtera Rettera, 
MUDr. Aleny Pekarčíkovej, MUDr. Petra Zeleného, MPH.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       39     
      z toho poslanci MsZ            15 
                ostatní prítomní                    24   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:           13.30 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:        16.05 hod.  
 
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 

 
 Zápisnica z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola overená bez 
pripomienok. 
 
 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a PhDr. Jána Volného, PhD., do 
návrhovej komisie Ing. Ľubomíra Pastirana, Mgr. Andreja Cpina a PaedDr. Dávida 
Demečka, PhD., 
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- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  uznesenie.  
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 139. 
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
Ing. Bečarik: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Navrhol doplniť do programu nový 
bod 13 - Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Prestavba cyklochodníka pri 
bývalých  kasárňach 2. a 3.  etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie. 
Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, 
požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4 – hlasovanie za pôvodný program. 
Hlasovanie: 
za:  12 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 140. 
 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4 – hlasovanie za doplnenie bodu 13 do pôvodného 
programu, podľa predloženého návrhu. 
 Hlasovanie: 
za:  12 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 141. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania   
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5. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 
6. VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 
7. VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Spišská Nová Ves 
8. Poskytnutie finančných prostriedkov pre športové kluby 
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta s správe CVČ, Hutnícka 18, 

Spišská Nová Ves 
10. Správa o výsledkoch kontroly 
11. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
12. Interpelácie 
13. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Prestavba cyklochodníka pri bývalých  

kasárňach 2. a 3.  etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie 
14. Záver 

 
 

K bodu 5 
 

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019  
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá aj napriek dlhej diskusii a rôznym 
pohľadom na túto záležitosť odporučila MsZ schváliť 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 
2019 podľa predloženého návrhu. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že nejakú logiku a systém v tom nikdy nenájdeme, športové kluby sa trápia, 
majú dlžoby z ďalekej minulosti. Váži si to, že všetci nejakým spôsobom máme spoločný 
pohľad na rozvoj športu a na potrebu, aby sme mládežnícky šport vedeli udržať na vysokej 
úrovni; 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 142. 
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K bodu 6 
 

VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 
území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že je rád, že aj naše mesto sa zapojilo do tejto iniciatívy, kde je zapojených 
už viacero miest na Slovensku, ktoré tento zákon využívajú a obmedzujú hazard na 12 dní 
v roku. Aby to platilo v ďalšom roku je potrebné, aby to bolo schválené v MsZ do konca 
októbra tohto roku. Poďakoval všetkým, ktorí urobili všetko preto, aby to tak mohlo byť. 
Uviedol, že k tomuto kroku ich viedlo to, že pri sídlisku Západ vznikla nová herňa a že 
treba týmto prevádzkovateľom dať najavo, že herní je v meste dosť. Uvedomuje si, že to 
nezachráni rodiny, ktoré trpia závislosťou na hrách, ale aspoň to ukáže ľuďom 
a podnikateľom, aký názor majú poslanci. Verí, že sa to schváli. 
Mgr. Cpin: 
- taktiež poďakoval všetkým, ktorí tento materiál pripravili a verí, že to prejde a že už 
v roku 2020 budú platiť pravidlá, ktoré nám umožňuje zákon. 
Ing. Bečarik: 
- predpokladá, že v kluboch si prešli túto problematiku; 
- poznamenal, že odpoveď na interpeláciu Mgr. Bednára bola odoslaná v termíne. 
Mgr. Cehlár: 
- uviedol, že ak to schválime, tak splníme predvolebný sľub všetkých štyroch kandidátov 
na primátora v minulých voľbách, ktorí sa vo verejnej diskusii vyjadrili, že sú za 
obmedzenie hazardu a niektorí hovorili aj o tvrdších zákazoch. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že už dlho počúva o tom, že niektoré veci na úrovni mesta robíme 
nesystémovo, narýchlo a nekoncepčne, tak teraz použije presne to isté, že toto je robené 
tiež takto narýchlo. Príslušné oddelenia sa tejto problematike venovali nadštandardne 
nekoncepčne, len aby stihli dodržať termín. Aby to bolo účinné od budúceho roku, museli 
sme to zaradiť do rokovania MsZ do konca októbra, hoci MsZ bolo plánované na  
7. 11. 2019; 
- podotkol, že mesto nemá žiadne kompetencie pri udeľovaní licencie; 
- uviedol, že dlhodobo počet herní v meste klesá. 
Mgr. Cehlár: 
- ešte raz poďakoval za to, že sa to stihlo do termínu predložiť. Súhlasí s tým, že je mnoho 
iných možností, ako hrať hazard. Verí, že aj naši zákonodarcovia pristúpia k tomu 
zodpovedne v budúcom období a urobia nejakú nápravu. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- poznamenal, že v Čechách po zákaze hazardu a iných obmedzení vznikli nespočetné 
množstvá čiernych hazardných miestností.  Myslí si, že je lepšie mať všetko pod kontrolou, 
ako sa boriť s týmto problémom.      
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
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Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 143 

 
 

K bodu 7 
 

VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Pohlyho, vedúceho oddelenia vnútornej správy, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Pohly: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 144. 
 
 

K bodu 8 
 

Poskytnutie finančných prostriedkov pre športové kluby 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
 
 
 



6 

O. Búza: 
- predniesol stanovisko komisie športu, ktorá po dlhej diskusii  odporučila MsZ schváliť 
predložený návrh, 
- poznamenal, že sme radi, že mesto našlo zdroje, aby dofinancovalo predovšetkým 3 
najväčšie kluby v meste, nakoľko sa nachádzajú v nelichotivom stave. Futbalový klub sa 
nachádza dokonca v kritickom stave a ak by neprišlo toto financovanie, asi by mal veľké 
problémy; 
- zároveň vyjadril nádej, že tento neštandardný návrh poskytnutia dotácií sa robil týmto 
spôsobom poslednýkrát. Komisia športu v spolupráci s oddelením školstva má 
vypracovaný nový koncept prerozdeľovania financií. Verí, že po konsenze s vedením 
mesta sa týmto spôsobom už budú prerozdeľovať dotácie pre rok 2020. Uvedomuje si, že 
financií nie je nazvyš a že rozpočet na rok 2020 bude napätý, ale musíme myslieť aj na 
talenty, ktoré v meste vyrastajú a dosahujú úspechy. Týmto by chcel poslať odkaz mladým 
nádejam, ktorí úspešne reprezentujú mesto, že sa na nich nezabudlo a v novej koncepcii 
budú aj náležite ocenení. Vyslovil presvedčenie, že vďaka novému systému sa výrazne 
obmedzí lobing predsedov klubov či iných funkcionárov, ktorého sme boli svedkami 
v posledných dňoch, pretože nový systém má ambície byť transparentný a spravodlivý.  
Mgr. Cpin: 
- poukázal na to, že v júnovom MsZ pán poslanec Retter navrhol, aby podmienkou 
čerpania finančných prostriedkov pre športové kluby bola povinnosť zverejniť na svojich 
webových stránkach príjmy a výdavky, aby sa predišlo špekuláciám, s čím súhlasil aj pán 
primátor a povedal, že sa urobia také opatrenia, aby to tak bolo. Opýtal sa, či je to tak aj 
v skutočnosti; 
- kvituje, že sme našli financie na šport a verí, že do budúcna nájdeme aj ďalšie peniaze 
navyše na kultúru a infraštruktúru; 
- uviedol, že s prerozdelením dotácií viac menej súhlasí, ale bol by rád, keby sme 
nezabudli aj na úspešných športovcov v druhom polroku, keďže nastavujeme nový systém 
prerozdeľovania financií pre športové kluby v roku 2020 a verí, že budú za svoju činnosť 
odmenení. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že sa stretol s dvomi mladými trénermi vo futbale, ktorí otvorili nové 
prípravky najmladších detí. Teší sa, že je to mladá generácia, ktorá prišla do SNV a chcú 
sa týmto deťom venovať. Týmto im chce vyjadriť veľkú podporu a nádej, že im raz bude 
lepšie, nakoľko si zaslúžia lepšie podmienky, aké majú teraz;  
- poznamenal, že istý rodič zo svojich peňazí kúpil sadu dresov pre jednu skupinu žiakov, 
myslí si, že by sme mali ukázať týmto rodičom, ktorí takto prispejú zo svojho, že si to 
vážime a ďakujeme im a tým motivovať aj ostatných ľudí, ktorí môžu prispieť, nakoľko 
doteraz to tak nebolo. 
Mgr. Kačenga: 
- zodpovedne prehlásil, že nešlo o žiaden lobing, ale o systém, ktorý bol nastavený dávno 
predtým, kde stále v centre pozornosti boli tri kluby a výška dotácií bola absolútne 
transparentná, v takej výške, ako ju MsZ schválilo. Dnes rozprávať o niečom novom je 
pekné, ale stále sa to bude týkať objemu prostriedkov, ktorý bude pre kluby schválený. 
Uviedol príklad za futbalový klub, porovnal výšku dotácie mesta Stropkov, ktoré dostáva 
ročne 100-tis. eur plus traja bývalí hráči a rozhodcovia dávajú po 15-tis. eur. My sme 
dostali zatiaľ 56-tis. eur, za čo veľká vďaka, pretože futbal v SNV by sa už nehral; 
- upozornil na fakt, že výška dotácie v objeme cca 200-tis. eur na kalendárny rok sa 
nemenila zhruba 10 rokov a na súčasnú dobu je už nepostačujúca; 
- poznamenal, že bude vďačný za to, ak sa nájde lepší spôsob prideľovania dotácií. 
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O. Búza: 
- uviedol, že plne súhlasí s pánom poslancom Kačengom v tom, že kľúčová je suma 
v rozpočte a súhlasí aj s tým, že 200-tis. eur je kritická suma a môžeme si dovoliť len to, 
na čo máme; 
- poznamenal, že spoločne s Ing. Mrnkovou sa snažia o to, aby vymysleli nejaký systém, 
nakoľko doposiaľ v žiadnych dokumentoch nenašiel nič, podľa čoho sa doteraz rozdeľovali 
peniaze. 
PaedDr. Demečko, PhD: 
- poznamenal, že jeho otec bol tiež členom tejto komisie, a myslí si, že sa snažili 
prerozdeliť to tak, ako to povedal pán poslanec Kačenga; 
- podotkol, že na prvej komisii športu mal BK 04 zvýšenú dotáciu o 10-tis. eur s tým, že to 
bola kompenzácia za stratené roky. Opýtal sa, prečo sa teraz obúvame do toho, čo bolo, 
keď i my sme urobili takýto krok, ktorý podľa neho tiež nebol až taký férový. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že je to téma, ktorá trápi viacerých ľudí, ktorí sa angažujú v športe; 
- odporučil poslancom, aby si niekedy prehrali zvukový záznam z rokovania MsZ 
a vypočuli si, o čom niekedy hovoríme. Konkrétne poukázal na interpelácie z posledného 
rokovania MsZ, boli len negatívne. Ak by to nezainteresovaný človek počúval, a nežil by 
v meste, tak by povedal, že na úrade sa nepracuje a nič nerieši. Poznamenal,  aby sme 
skúsili zabudnúť na to, čo bolo a pozerali sa pozitívne dopredu; 
- podotkol, že nevidí nesystémovosť v tom, že keď sa schváli 200-tis eur a potom sa nájde 
ešte 48-tis. eur; 
- uviedol, že športové kluby si zvykli na to, že od mesta dostávajú peniaze; 
- poukázal na to, ako v minulosti hľadal sponzorov; 
- poznamenal, že treba porozmýšľať nad tým, ako z úrovne poslaneckých lavíc by sme 
dokázali ovplyvniť chod klubov v takom duchu, aby sme ich zaktivizovali  k dobrovoľníckej 
činnosti, že keď niečo dostanú, aby aj niečo vrátili, napr. vo forme brigád; 
- požiadal, aby sme boli k sebe korektní. 
Mgr. Cehlár: 
- súhlasil s tým, čo povedal pán primátor aj pán poslanec Kačenga; 
- poukázal na to, že sa snažíme a hľadáme cesty, ako v ďalších rokoch nájsť peniaze 
v rozpočte, ale nie je to len o peniazoch, ale aj ľuďoch. Uviedol, že aj STEZ zamestnáva 
ľudí, ktorí sa starajú o športoviská a že aj tu treba zabrať, aby lepšie vyzerali. Myslí si, že 
keď každý to zoberie zodpovedne z tej pozície, ktorú má, tak môžeme napredovať. 
A. Akram: 
- poznamenal, že ho mrzí a prekvapuje, že pán primátor vníma jeho interpelácie ako 
negatívne, keďže má obrovskú snahu byť korektný a konštruktívny. Opýtal sa, čo 
konkrétne bolo negatívne v interpelácii. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že dostane písomnú odpoveď, 
- vysvetlil, že to myslel všeobecne, nie osobne a že je rozdiel medzi prianím 
a možnosťami. 
 O. Búza: 
- tiež súhlasil s tým, čo povedal pán primátor, že mnoho klubov očakáva od mesta, že 
dostanú peniaze; 
- uviedol, že komisia športu spolu s oddelením školstva vyzvali športové kluby, aby do 30. 
10. 2019 zaslali zápočtové listy, ktoré sú potrebné pre výpočet dotácie a že 60 % klubov si 
splnilo túto povinnosť. Podľa neho je to scestné, že my vyzývame kluby, aby predložili 
žiadosti o dotáciu. 
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Ing. Bečarik: 
- odporučil, aby komisia športu sa zamyslela nad myšlienkou, akým spôsobom si uctiť 
veteránskych funkcionárov, bývalých reprezentantov alebo ľudí, ktorí stáli pri zrode 
výstavby zimného štadióna, športovej haly, aby sme na nich nezabudli a zaradiť to do 
činnosti tak, ako napr. voľné vstupenky na rôzne športoviská pre športovcov od 0 – 19 
rokov; 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 145. 

 
 

K bodu 9 
 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta s správe CVČ, Hutnícka 18, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cpin: 
- poukázal na položky, ktoré sú na vyradenie, napr. notebook z r. 2015, ktorý má hodnotu 
865 eur, je nefunkčný a je vyradený na zberný dvor, alebo kosačky, školské lavice, zimné 
gumy, kolobežky, bicykle. Opýtal sa, či sa to nedá do budúcna ponúknuť nejakým 
rozpočtovým organizáciám v rámci zriaďovateľa. 
Ing. Mrnková: 
-  myslí si, že keby sa jednalo o majetok, ktorý ak by bol funkčný a bolo by možné ho 
ponúknuť  iným organizáciám, tak by to bolo určite ponúknuté.  Čo sa týka ostatných vecí 
v zozname, sú to veci z detského dopravného ihriska, ktoré sú značne opotrebované. Z 
toho dôvodu sa pani riaditeľka CVČ každý rok zapája do projektu, cez ktorý dostávame 
finančné prostriedky na detské dopravné ihrisko, aby sa tieto veci obnovili. Aj tento rok 
sme boli úspešní a zo štátneho rozpočtu dostaneme 5 528 eur na tento účel. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že pokiaľ sú to vecí, ako napr. notebook, kosačka a iné, správca musí mať 
zdokumentované, že naozaj je to neefektívne na opravu alebo nejaký iný dôvod, prečo sa 
s tým nedá ďalej nakladať. Čo sa týka možností presunu na iných správcov, je to možné, 
legislatíva to umožňuje, správcovia to môžu  medzi sebou zmluvou urobiť. 
Ing. Bečarik: 
- podotkol, že na rokovaní mala byť prítomná pani riaditeľka CVČ, ak sa prejednáva jej 
materiál. 
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Ing. Mrnková: 
- uviedla, že aj keď by sa mal nejaký majetok odpredať, musí sa najprv vyradiť. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil informáciu od pani riaditeľky CVČ, že ku všetkým vyraďovaným veciam je 
odborný posudok; 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 146. 
 
 

K bodu 10 
 
Správa o výsledkoch kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa hlavného kontrolóra, či kontroloval aj to, či naozaj ubytovacie zariadenie prizná 
takú daň, ktorá zodpovedá reálnemu počtu ubytovaných. 
Ing. Biskup: 
- poznamenal, že toto nekontroloval, ale kontroloval správcu dane – oddelenie daní 
a poplatkov MsÚ, či vykonávali aj takúto činnosť. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, akú má možnosť hlavný kontrolór, aby skontroloval ubytovacie zariadenie 
natoľko, aby priznali reálny počet ubytovaných. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že oddelenie daní a poplatkov má túto možnosť kedykoľvek si to skontrolovať po 
každom štvrťroku, kedy predkladajú zúčtovanú daň a hlavný kontrolór môže následne 
kedykoľvek urobiť kontrolu priamo u prevádzkovateľa. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, akým spôsobom oddelenie daní a poplatkov skontroluje ubytovacie zariadenie. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že ubytovacie zariadenie predloží, koľko mali ubytovaných, koľko zaplatili, či bola 
správna sadzba a či bolo odvedené na účet mesta. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, či to tak bolo urobené. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že v odporúčaniach  napísal, že sa to nevykonávalo a preto navrhol, aby aspoň 
každý štvrťrok jedno zariadenie bolo takto prekontrolované. 
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RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že pri niektorých ubytovacích zariadeniach je množstvo odvedenej dane 
dosť malé oproti reálnemu počtu, koľko môžu mať ubytovaných. 
Ing. Pastiran: 
- uviedol, že sa nejedná ani o to, že ubytovacie zariadenie podá nejaké priznanie, zaplatí 
a my následne to pôjdeme odkontrolovať, myslí si, že by to malo sedieť. Skôr sa jedná 
o to, že medzi r. 2017 a 2018 nám klesol poplatok za ubytovanie, pritom vie, že oblastná 
organizácia cestovného ruchu vyvíja rôzne aktivity vo vzťahu k podpore turistického 
priemyslu. Opýtal sa, kto má kompetenciu a právomoc v priebehu sezóny navštíviť 
ubytovacie zariadenie a urobiť námatkovú kontrolu toho, či sú ľudia v zozname zapísaní 
a následne, či za nich bola odvedená daň. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že takáto možnosť neexistuje. Môžeme momentálne odkontrolovať toho, kto 
platí, či to platí správne. 
Ing. Pastiran: 
- osobne považuje to tak, že je na cti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, koľko ľudí 
prizná a za koľkých daň odvedie. Ak je to v takej polohe, tak je na zamyslenie, či taký 
poplatok vyrubovať a vyberať, či ho nahradiť iným poplatkom, ktorý je preukázateľný.  
Ing. Biskup: 
- myslí si, že poplatok by sa mal vyrubovať. 
Ing. Záborská: 
- poznamenala, že je to nekontrolovateľné, na to nemáme možností. Myslí si, že to 
nepôjde represiou, ale určite motiváciou. Poplatok treba vyberať a treba si uvedomiť, že 
dotyčný podnikateľ zoberie peniaze od návštevníka, ktoré sú legislatívne stanovené ako 
poplatok pre samosprávu, čiže nelegálne  sa obohacuje. Myslí si, že existujú nástroje, 
ktorými ich primäť k spolupráci. Uviedla, že OO CR teraz zaviedla turistickú kartu, cez 
ktorú sa dá sledovať aj počet ubytovaných hostí, aspoň u tých zariadení, ktoré sú 
organizované pre nejakú spoluprácu. Toto vidí ako cestu. 
Ing. Bečarik: 
- bol by rád, keby sa podarila turistická karta v takom širokom zábere, aby sme videli 
v elektronickej podobe, kde bola použitá a kde bol dotyčný človek ubytovaný; 
- poznamenal, že kontrolovať ubytovanie môže jedine Finančná správa SR, 
- udelil slovo Ing. Košalkovi. 
Ing. Košalko: 
- poznamenal, že je to jediná miestna daň, ktorá  sa nevyrubuje rozhodnutím. Predmetom 
dane je odplatné prechodné ubytovanie a daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa 
v zariadení odplatne ubytuje.  Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 
ubytovanie poskytuje,  je len platiteľom dane, ktorým sme v súlade so zákonom 
o miestnych daniach určili spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane za 
ubytovanie, lehoty a spôsoby jej odvodu mestu. Toto môže správca dane 
u prevádzkovateľa zariadenia kontrolovať. Uviedol, že je problém dokázať 
u prevádzkovateľa, ktorým je fyzická osoba, že sa jedná o odplatné prechodné ubytovanie. 
V snahe nájsť nových prevádzkovateľov, ktorí poskytujú prechodné ubytovanie, požiadali 
o súčinnosť  Finančné riaditeľstvo SR, ktorého odpoveďou je, že nemajú samotnú 
databázu tých platiteľov, ktorí poskytujú len odplatné prechodné ubytovanie.  
Ing. Pastiran: 
- uviedol, že nejde o dehonestáciu práce prevádzkovateľov týchto zariadení, že si ich váži 
a obdivuje. Chcel iba, ak máme nejaký nástroj zdroja príjmov do rozpočtu mesta, či ho 
vieme kontrolovať a optimalizovať, nie je to chápané ako kritika. 
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Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že cesta je asi v motivácii, ako povedala pani poslankyňa Záborská. Mali by 
sme sa zamyslieť nad tým, ako sa stretnúť so všetkými prevádzkovateľmi, ktorí poskytujú 
tieto služby a oceniť tých, ktorí sú v tomto smere výnimoční. 
Mgr. Cehlár: 
- uviedol, že tiež sa zamýšľa nad tým, ako sa to dá vylepšiť. Súhlasí s tým, čo povedal pán 
primátor, aby sa zaviedol nejaký systém ocenenia podnikateľov, ktorí sa tomu venujú. 
Myslí si, že v rámci TIC, kde chodí veľa turistov, by sme mohli krátkym prieskumom 
zisťovať, že kde sú ubytovaní, ako dlho a potom si vieme porovnať počty. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 147. 
 

 
K bodu 11 

 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ, vedúci odd. správy majetku mesta   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
 
Bod 11/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 148. 
 
Bod 11/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/2 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 149. 
 
Bod 11/3 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/3 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 150. 
 
Bod 11/4 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/4 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 151. 
 
Bod 11/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/5 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 152. 
 

Bod 11/6 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/6 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 153. 
 

Bod 11/7/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/7/1 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 154. 
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Bod 11/7/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/7/2 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 155. 
 

Bod 11/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/8 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 156. 
 
Bod 11/9 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/9 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 157. 
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Bod 11/10 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/10 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 158. 
 

Bod 11/11 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu.  
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/11 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 159. 
 

Bod 11/12 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/12 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 160. 
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Bod 11/13 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/13 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 161. 
 

Bod 11/14 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/14 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 162. 
 

Bod 11/15 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu.  
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/15 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 163. 
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Bod 11/16 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poukázal na to, že prečo ten, kto tam staval garáže, nepriznal si pozemky pred tým, ako 
ich postavil. Nechápe, ako je možné postaviť takto garáže na čierno, predať ich 
záujemcom a teraz to riešiť dodatočne. 
Ing. Bečarik: 
- odporučil, aby v takýchto prípadoch sa predávali pozemky nie za cenu podľa znaleckého 
posudku, ale za dohodnutú cenu. 
Ing. Kellner: 
- doplnil, že pozemky tam boli rozparcelované s tým, že Solitéra mala možnosť ich odkúpiť 
alebo nechať ich odkúpiť novými vlastníkmi garážových miest. Spoločnosť ich nakoniec 
nekupovala, ale mala súhlas na to, že to tam môže postaviť. Pozemky kupovali vlastníci 
garážových miest. Ostali nepredané tieto tri a ešte jeden je na opačnom konci radu garáží, 
ale tam nevieme zistiť, kde sa vlastník nachádza. Bol to postup, ktorý nebol celkom 
v poriadku, nakoľko poslanci s firmou v prospech tretieho nemôžu rozhodovať. 
Mgr. Cehlár: 
- poukázal na to, koľko stojí garáž v SNV, že cena by mohla byť stanovená dohodou, aby 
bola vyššia. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že za normálnych okolností podľa  „Zásad …”, ak mesto predáva nové pozemky 
na výstavbu garáží, tak ich predáva predovšetkým verejnou súťažou a vyvolávacia cena je 
dvojnásobok zo znaleckého posudku. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/16 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 164. 
 
Bod 11/17 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/17 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
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Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 165. 
 
Bod 11/18 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/18 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 166. 
 
Bod 11/19 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- opýtal sa, či cena musí byť taká, ako je uvedená v znaleckom posudku alebo môže byť 
dojednaná aj iná cena. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že záleží na Slovenskom pozemkovom fonde ako k tejto veci pristúpi. My 
sme predložili návrh a budeme čakať na ich stanovisko. 
Ing. Bečarik: 
- to znamená, že my sa pokúsime v žiadosti im vysvetliť, že sa jedná o verejný záujem 
a žiadať 1 euro symbolicky. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že cena môže byť úplná odlišná. Pre konanie na katastrálnom úrade nie je 
záväzné to, aby sme použili v zmluve túto cenu. V prípade, že by Slovenský pozemkový  
fond žiadal túto cenu, tak už to budeme mať schválené.  
Ing. Bečarik: 
- odporučil znova to prehodnotiť, ale teraz schváliť, aby sme mohli o tom ďalej rokovať. 
Ing. Pastiran: 
- opýtal sa, či budeme navrhovať návrh kúpnej ceny Slovenskému pozemkovému fondu. 
Ing. Kellner: 
- požiadame ich o možnosť odkúpenia, aby uviedli, za akých podmienok je to možné 
zrealizovať alebo aby nám doručili návrh kúpnej zmluvy. 
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Ing. Pastiran: 
- opýtal sa, či o cene nemôžeme hlasovať, až keď nám oni povedia cenu. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že by sme sa museli znova k tomu vracať. Poznamenal, že je to náš zámer, aby 
sme mohli realizovať stavby okolo atletickej dráhy a že je to maximum, čo by sme boli 
ochotní za to dať, ale že budeme čakať na ich návrh ceny; 
- poznamenal, že treba zvážiť, či žiadať o všetky pozemky alebo len o tie nevyhnutné, 
ktoré nám treba k atletickej dráhe. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že to, čo hovorí pán primátor sa vzťahuje na pozemky, ktoré sú štátne. V tomto 
prípade nejde o štátne pozemky, SPF musí chrániť záujmy pôvodných vlastníkov 
pozemkov, takže predpokladáme, že cena bude podľa znaleckého posudku. Či budú 
akceptovať náš návrh alebo majú nejaké tabuľky, tieto informácie od nich nemáme. 
Ing. Bečarik: 
- myslí si, že je potrebné to schváliť s tým, že zvážime žiadosť, či nám treba všetky 
pozemky, keď budeme vychádzať z ceny podľa znaleckého posudku; 
- doplnil informáciu, že predbežne sme v zozname miest, ktoré získali 250-tis. eur ako 
dotáciu na umelú atletickú dráhu, takže do budúceho roku nám bude treba nájsť peniaze 
na spolufinancovanie projektu, cca 200-tis. eur; 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/19 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 167. 
 
Bod 11/20 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/20 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 168. 
 
Bod 11/21 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
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Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/21 - schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 169. 
 
Bod 11/22 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- vyjadril sa celkovo k projektu. Zdá sa mu, že je to netypické riešenie výstavby jedného 
domu v takej lokalite, ktorá je súčasťou 3. etapy  Malého poľa, kde je výstavba určená na 
oveľa väčšie územia, ako len pre jeden dom. Príde  mu to zvláštne riešenie, ktoré naviac 
koliduje v rámci parametrov cesty s územným plánom. Uviedol, že táto stavba  
dostala podmienku od PZ SR, že v prípade, že tam dôjde k žiadosti o výstavbu ďalších 
domov, tak musí dôjsť k rozšíreniu cesty; 
- poznamenal, že bude hlasovať za schválenie, ale bojí sa, že môže z toho vzniknúť 
precedens, keďže to neriešime komplexne.   
Ing. Bečarik: 
- požiadal o vyjadrenie Ing. arch. Štubňu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- poznamenal, že to vnímame ako stavbu dočasného charakteru s tým, že pokiaľ pôjde 
o rozšírenie ďalšej výstavby, dôjde aj ku rozšíreniu prístupovej komunikácie z doterajšej 
šírky 3 m na šírku 5,5 m tak, ako je to aj uvedené vo vyjadrení OR PZ z 21. 8. 2018. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/22 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 170. 
 
 
 
 
 



21 

Bod 11/23 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil informáciu, že VSK Mineral, s. r. o., sa zaviazala, že nám dá materiál na 
podkladovú vrstvu pod budúcu ľadovú plochu v rámci nejakého daru; 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 11/23 – schválenie uznesenia uvedeného 
v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 171. 
 
 

K bodu 12 
 

Interpelácie 
 
Neboli predložené žiadne.  
 
 

K bodu 13 
 

Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Prestavba cyklochodníka pri 
bývalých  kasárňach 2. a 3.  etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 
Predložil: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Pavelekovú, vedúcu referátu rozvoja mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Paveleková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, že ak vypracujeme projektovú dokumentáciu, či máme predstavu, koľko bude 
stáť investícia. 
Ing. Paveleková: 
- uviedla, že odhadovaný náklad na obidve etapy je cca 800-tis. eur. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, či máme predstavu, z čoho zoberieme peniaze následne, z akého 
rozvojového programu, či v tomto rozvojovom období. 
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Ing. Bečarik: 
- uviedol, že máme takú vedomosť, že ešte by mala vyjsť výzva z Programu cezhraničnej 
spolupráce ENI – Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina. Poznamenal, že na 
začiatku roka sme nemali žiadne projekty a že sa nám podarilo urobiť 4, ktoré sú už po 
prvotnej kontrole, mali by prejsť a do toho prišla výzva z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR znova na podporu cykloturistiky. Stáli sme pred rozhodnutím, či stiahnuť jeden z tých 4 
projektov z IROP, ale nakoniec sme sa rozhodli, že nebudeme nič sťahovať, ale využijeme  
výzvu Ministerstva dopravy a výstavby SR aspoň na vypracovanie projektovej 
dokumentácie a budeme pripravení aspoň projektovo. 
Ing. Záborská: 
- uviedla, že sa teší, že sa to pripravuje, ale pýta sa dopredu, či máme predstavu z čoho 
budeme mať peniaze na realizáciu projektu. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že aj nové programovacie obdobie bude podporovať rozvoj cyklodopravy, 
verí, že to bude použiteľné. 
Ing. Záborská: 
- predpokladá, že je nejaké zadanie pre vypracovanie projektu. Opýtala sa, či projekt  
bude mať šancu obsahovať aj také prvky, ako sú prístupy k rieke, ozelenenie celého 
areálu alebo celej lokality. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že Ing. arch. Štubňa si zapisuje tieto požiadavky, aby  sa dali zapracovať 
do projektu. 
Ing. Záborská: 
- požiadala, aby tento projekt bol predložený do komisie životného prostredia a komisie 
výstavby a územného plánu. 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval Ing. Záborskej za tieto pripomienky. Tiež si myslí, že je dobré dávať také 
pridané hodnoty, ktoré to územie aj trošku obohatia o niečo iné, ako len o chodník. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol pánovi poslancovi Cehlárovi, aby dal konkrétne pripomienky, aby projektant 
s tým už mohol počítať. 
Ing. Paveleková: 
- doplnila, že výzva ministerstva dopravy a výstavby, ktorá bola vyhlásená teraz, sa skladá 
z troch častí – podpora prípravy projektovej dokumentácie, realizácia cyklochodníkov 
a realizácia cyklistickej infraštruktúry. To znamená, že je možné z nej financovať aj 
samotnú investíciu. Toho roku je vyhlásená prvýkrát a je predpoklad, že bude vyhlásená aj 
na budúci rok, takže sa môžeme uchádzať aj o tieto zdroje na budúci rok, ak budeme 
pripravení. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.   
Ing. Pastiran: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 172. 
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K bodu 14 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva a 
poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
                 Ing. Pavol Bečarik, v. r.                           Ing. Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č. 139 - 172. 
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