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Zápisnica 
 
 

napísaná 15. júla 2016 na 9. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 9.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Zvlášť privítal zástupcov 
našich partnerských miest:  Clausthal-Zellerfeld a Alsfeld z Nemecka, L´aigle 
z Francúzska, Preveza z Grécka, Youngstown z USA a Nitra. Vzhľadom na situáciu, ktorá 
sa stala v noci vo Francúzskom meste Nice, ako prejav solidarity s našimi priateľmi a úcty 
k obetiam, požiadal o minútu ticha. 
Ospravedlnil neúčasť poslanca Bc. Ing. Igora Geletku. Zablahoželal poslankyni Bc. Ing. 
Janke Brziakovej a hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Petrovi Biskupovi k životným 
jubileám a požiadal ich, aby sa zapísali do Pamätnej knihy mesta. 
Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 poslancov,  MsZ bolo 
uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      33   
      z toho poslanci MsZ           18   
               ostatní prítomní                   15 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         15.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      16.40 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. 
 
 



2 

 

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol 
Mgr. Leu Grečkovú a Mgr. Andreja Cpina, do návrhovej komisie Ing. Zuzanu Záborskú, 
Mgr. Danielu  Antalovú a Bc. Ing. Janku Brziakovú. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
 

 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 návrh. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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. Vystúpenie zástupcov zahraničných delegácií 
6. INTERREG V SK-PL 2014 – 2020, Prioritná os I. Ochrana a rozvoj prírodného 

a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia – možnosti financovania projektu 
Regenerácia a obnova Levočskej ulice, CVČ (Levočská 14) a súvisiaceho územia 
Spišská Nová Ves 

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves 

8. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
9. Záver 
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K bodu 5 
 
Vystúpenie zástupcov zahraničných delegácií 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a udelil slovo prítomným zástupcom partnerských miest, ktorí vystúpili 
s krátkym príhovorom a pozdravili prítomných nasledovne: 
Véronique Louwagie, primátorka mesta L´aigle, 
Barbara Diederich, poslankyňa mestskej rady Clausthal-Zellerfeld, 
Stephan Paule, primátor mesta Alsfeld, 
Georgios Fragkoulis, predseda mestského zastupiteľstva  Preveza, 
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra. 
V závere vystúpil pán James M. Bench, prezident partnerskej organizácie z mesta 
Youngstown v USA, ktorý zhodnotil 25-ročné partnerstvo medzi oboma mestami a 
odovzdal primátorovi mesta finančný dar v hodnote 8 200 dolárov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- v mene obdarovaných miest veľmi pekne poďakoval za materiálnu, finančnú, ale aj 
morálnu podporu za uplynulých 25 rokov spolupráce, 
- taktiež poďakoval zástupcom partnerských miest za účasť na zasadnutí MsZ. 
   
 
 

K bodu 6 
 
INTERREG V SK-PL 2014 – 2020, Prioritná os I. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva cezhraničného územia – možnosti financovania projektu Regenerácia a 
obnova Levočskej ulice, CVČ (Levočská 14) a súvisiaceho územia Spišská Nová Ves 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Pohlyho, vedúceho oddelenia vnútornej správy, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Pohly: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- podotkla, že informácie, ktoré predniesol Ing. Pohly, mali už byť zahrnuté v dôvodovej 
správe. Opýtala sa na niektoré spresňujúce otázky, nakoľko projekt nebol prerokovaný na 
zasadnutí komisie komunálneho rozvoja z dôvodu, že termín jeho podania je už 16. 8. 
2016. Celková alokácia na túto výzvu je cca 24 mil. €, opýtala sa, či mesto Spišská  Nová 
Ves ide do projektu so sumou 3,5 mil. €, nakoľko v správe sa neuvádza, aký je rozpočet 
poľskej strany. 
Ing. Pohly: 
- poľská strana má približne rozpočet 200 tis. €. 
Ing. Záborská: 
- opýtala sa, či v uvádzanej čiastke 2 mil. € je už napočítaný balík na manažment projektu, 
či sa bude robiť externe, interne, alebo vlastnými kapacitami, či je to už konečná suma, 
alebo tých 5 % sa bude meniť v súvislosti s tým, čo bude projekt konkrétne obsahovať, 
- predpokladá, že dnes ešte nepoznáme jeho presné aktivity. 
Ing. Pohly: 
- uviedol, že aktivity sa už špecifikujú, nakoľko na projekte sa pracuje, čo sa týka rozpočtu, 
postupne sa napĺňa, 
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- predpokladaný rozpočet rekonštrukcie Levočskej ulice je maximálne 2 mil. €. 
Ing. Záborská: 
- požiadala, aby pri tvorbe Akčného plánu sa išlo čo najpodrobnejšie a najdetailnejšie  do 
jednotlivých výziev, 
- uviedla, že pozerala na túto výzvu aj na kritéria hodnotenia, myslí si, že ideme do 
ťažkého procesu a do veľkej konkurencie pri celkovej alokácii zdrojov, ktorá na výzve je, 
- v mene OO CR Slovenský raj – Spiš ponúkali spoluprácu, ak je tam priestor pre 
marketing, vedia byť ako asociovaný partner a vedia pomôcť veci, ak by bol záujem 
o takúto spoluprácu, 
- taktiež ponúkla svoju osobnú skúsenosť pri písaní projektu, veľmi rada si ho prečíta a dá 
spätnú väzbu k tomu, čo sa pošle, 
- cíti z toho dosť ťažký proces podania projektu, nakoľko spomínané 3 aktivity zatiaľ 
nemajú žiadnu súvislosť, keďže idú tam investície a celá výzva je nastavená na produkty,  
- pre budúcnosť požiadala, aby dôvodové správy boli písané podrobnejšie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že len v tomto týždni boli ukončené rokovania s KSK a taktiež nebolo 
jednoduché presvedčiť poľského partnera na zmenu projektu. Dôležité je, aby sme stihli 
termín podania projektu. Je to veľká výzva, verí, že projekt bude úspešný. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či celková suma je 2 mil. € + 1,2 mil. €, alebo iba 2 mil. €. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že celková suma investície mesta je maximálne 2 mil. €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 217 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 217. 

 
 

K bodu 7 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr.  Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Sada, PhD., vedúceho oddelenia komunálneho servisu, 
o uvedenie materiálu. 
Ing. Sad, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
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Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 218 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 218. 
 
 

 

K bodu 8 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, 
o uvedenie materiálu. 
 
Bod 8/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že na rokovaní MsZ sú prítomní aj zástupcovia SKCH a udelil slovo 
riaditeľovi PhDr. Ing. Vilčekovi. 
PhDr. Ing. Vilček: 
- poďakoval mestu Spišská Nová Ves, ako aj osobne primátorovi mesta, že v posledných 
rokoch im veľmi vychádza v ústrety. Uviedol, že úlohou charity je vytvárať priestor, aby 
ľudia mohli konať dobro, a tak vidia aj budovu na Slovenskej ulici č. 30, kde by sa mali 
poskytovať sociálne služby najmä starým ľuďom a zdravotne postihnutým. Priali by si, aby 
v tejto budove bola nielen SKCH, ale aj iné organizácie, ktoré pomáhajú najmä seniorom 
a zdravotne postihnutým. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 219 k bodu 8/1.  
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 219. 
 
 
Bod 8/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga:  
- poukázal na to, že v návrhu na uznesenie je určitá disproporcia pri zámene jednotlivých 
vecí, kde je rozdiel 35 tis. €, ktorý nie je nikde  zakomponovaný v uznesení. Opýtal sa, či  
to bude predmetom ešte dodatočného vysporiadania alebo je to zámena jedného majetku  
za druhý s rozdielom 35 tis. €. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že ak ostane návrh uznesenia v podobe, ako je predložený a bude schválený, 
pôjde o zámenu jednej skupiny nehnuteľností za druhú bez finančného vyrovnania. 
Mgr. Kačenga:  
- myslí si, že ak sa niečo zamieňa, malo by to byť rovnocenné a vyrovnané. V tomto 
prípade nie je známe, či tento rozdiel ostane tak, alebo či je potrebné dať nový návrh na 
finančné vyrovnanie. Opýtal sa, aká bola dohoda medzi mestom a zástupcami spoločnosti 
Solitéra, s. r. o., či tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že nebol prítomný na rokovaní so zástupcami spoločnosti Solitéra, s. r. o., preto 
sa nevie k tomu vyjadriť, ale pokiaľ by bola vôľa zmeniť uznesenie, je potrebné dať 
poslanecký návrh, aby sa hlasovalo o zmene návrhu uznesenia. Poznamenal, že je vecou 
zamieňajúcich strán, ako sa dohodnú a je na poslancoch, ako budú hlasovať.                                                                                                                                                                                                                
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrhy uznesení. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 220 k bodu 8/2. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  3 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 220. 
 
 
Bod 8/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 221 k bodu 8/3. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 221. 
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Bod 8/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 222 k bodu 8/4. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 222. 
 
 
Bod 8/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 223 k bodu 8/5. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 223. 
 
 
Bod 8/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Záborská: 
- prečítala návrh uznesenia č. 224 k bodu 8/6. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 224. 
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K bodu 9 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na vernisáž výstavy prác významných výtvarníkov 
z Číny do Multicentra, na otvorenie Spišského trhu a slávnostnú recepciu do Reduty. 
 
Mgr. Javorský: 
- oznámil, že Bc. Ing. Igor Geletka je členom Spoločného klubu a požiadal, aby bol tak 
zaradený v digitálnom MsZ. 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD. , v. r.         Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta            prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  217 – 224. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
Mgr. Lea Grečková, v. r.    ...................................................... 
 
Mgr. Andrej Cpin, v. r.     ...................................................... 
 
 
 
 
Zapísala: Mária Husová    ....................................................... 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková  .......................................................              
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 19. 7. 2016 
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