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Zápisnica 

 
 

napísaná 20. septembra 2016 na 10. zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

 
 

 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 10.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, prednostu OkÚ Ing. Pavla Bečarika, 
poslanca KSK, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a 
ostatných prítomných. Pripomenul, že dnes je spoločná rozlúčka s nebohými záchranármi 
v Poprade a popoludní o 14.00 hod. u nás na mestskom cintoríne s neb. MUDr. Patríciou 
Krajňákovou. Poznamenal, že aj zo strany vedenia mesta sa budú snažiť pomôcť 
pozostalým. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       46     
     z toho poslanci MsZ             19  
               ostatní prítomní                    27 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       13.30 hod. 
 
 

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

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

K bodu 3 
 

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Ing. 
Michala Beharku a Mgr. Danielu Antalovú, do návrhovej komisie Mgr. Jozefa Kačengu, 
Ľubomíra Vaica a Adnana Akrama. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 

 K bodu 4     
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ,  pribudol nový bod č. 20 Návrh na 
udelenie ocenení Košického samosprávneho kraja za mesto Spišská Nová Ves. Opýtal sa, 
či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za 
predložený návrh. 
 
Hlasovanie: 
za:  17   
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Prezentácia aktualizovanej projektovej dokumentácie Regenerácie námestia IV. etapa – 

okolie Farského kostola, VI. etapa – parková časť pred Redutou a IX. etapa – Levočská 
ulica 

6. Správa odbornej komisie o priebehu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia 
a jej závery podľa uznesenia MsZ č. 480/2014 

7. Správa o hospodárení mesta Spišská  Nová Ves za 1. polrok 2016 a Monitorovacia 
správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2016 

8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016 
9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Spišská Nová Ves na obdobie  

2016 - 2021 
10. Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
11. Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
12. Dodatok č. 4 k zriaďovacej  listine Materskej školy Spišská Nová Ves, Potočná 9 
13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, 

Spišská Nová Ves 
14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, 

Spišská Nová Ves 
15. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských  jasliach, 

školách a školských zariadeniach 
16. Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2016 
17. Správa o výsledku kontrol 
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18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
19. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 

Vsi 
20. Návrh na udelenie ocenení Košického samosprávneho kraja za mesto Spišská Nová Ves 
21. Interpelácie, otázky poslancov 
22. Záver 

 

 

K bodu 5 
 

Prezentácia aktualizovanej projektovej dokumentácie Regenerácie námestia IV. etapa – 
okolie Farského kostola, VI. etapa – parková časť pred Redutou a IX. etapa – Levočská 
ulica 
Prizvaní: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Art. Ing. Michal Auxt 
Ústna informácia 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a udelil slovo Ing. arch. Janovskej. 
Ing. arch. Janovská: 
- poďakovala za možnosť predstúpiť pred MsZ a spolu s kolegom Mgr. Art. Ing.  Michalom 
Auxtom odprezentovala návrh riešenia regenerácie námestia od Radnice po Redutu, 
- uviedla, že v rámci spolupráce na projekte Levočskej ulice boli oslovení vedením mesta 
na prehodnotenie cca 10-ročného projektu. Jedná sa o etapu, ktorá doposiaľ nebola 
realizovaná – priestor okolo farského kostola, pamätníka a parkovej časti pred Redutou. 
- poznamenala, že aj svoje vlastné návrhy po 10 rokoch zvyknú prehodnocovať, nakoľko 
sa mení život, vybavenie, zhoršuje sa stav zelene, ako je to aj v tomto prípade, 
- podotkla, že sa jedná o koncept návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. arch. Janovskej za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- pochválil vizualizáciu projektu, vyzerá výborne, 
- poznamenal, že v posledných rokoch tento priestor pred Redutou je považovaný za 
centrum kultúry a slúži na vystúpenia rôznych skupín, 
- poukázal na to, že z vizualizácie bolo zrejmé, že tento priestor by sa nejakým spôsobom 
zvažoval smerom k pamätníku pod úroveň terénu, opýtal sa, či to má chápať tak, že 
miesto na postavenie tribúny alebo stánkov pri rôznych príležitostiach už nebude.  
Ing. arch. Janovská: 
- odpovedala, že tribúna tam bude natrvalo, ale nebude vyvýšená, bude tvoriť kotol  
a bude vymedzená bezbariérovo. 
Ing. Záborská: 
- uviedla, že sa teší kreatívnemu riešeniu projektu, ktoré prinesie tomuto mestu výnimočný 
pohľad, a to dopracovanie celého námestia, 
- poznamenala, že z pohľadu plánovania rozvoja mesta máme definovaných desať 
rozvojových zámerov, pričom tento projekt, keď bude kompletný, veľmi významne prispeje 
k siedmim z desiatich priorít, 
- vyjadrila sa, že by bola veľmi rada, keby sme vedeli pokračovať v príprave tohto návrhu 
a dotiahnuť ho do realizácie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s názorom Ing. Záborskej, 
- myslí si, že už prichádzame do realizačnej fázy. 
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Ing. Bubeník: 
- vyjadril sa kladne k projektu, 
- opýtal sa, či lávky majú prvok architektonický alebo sú aj pochôdzne. 
Ing. arch. Janovská: 
- uviedla, že lávky nebudú pochôdzne, mala by to byť čo najtenšia škrupinka, ktorá má 
otvory pre stromy a bude slúžiť ako strecha, 
- poznamenala, že rokovali s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, ktorí dali tomuto 
projektu zelenú a tiež ponúkli množstvo užívateľských nápadov. 
V. Retter: 
- opýtal sa na lokalitu pre deti a ich rodičov, čo by bolo obsahom tejto lokality a kde sa 
bude nachádzať. 
Ing. arch. Janovská: 
- jedná sa o priestor okolo pamätníka, kde chcú vytvoriť kosenú trávnatú plochu na tento 
účel. 
Bc. Ing. Geletka: 
- opýtal sa, s akou kapacitou hľadiska sa počíta. 
Ing. arch. Janovská: 
- ráta sa približne s kapacitou 1 300 ľudí. 
Ing. Gonda: 
- vyslovil spokojnosť, že sa vraciame po 10 rokoch k prehodnoteniu využitia tohto územia, 
je to jedna z posledných etáp regenerácie námestia, 
- opýtal sa, či do tohto procesu riešeného územia by sa nedalo zahrnúť aj bývalé 
autobusové nástupište, 
- poukázal na to, že Ing. arch. Janovská  povedala, že pri riešení Levočskej ulice jej 
vlastnou iniciatívou sme došli ku riešeniu aj tohto územia, opýtal sa, čo by bolo potrebné 
urobiť, aby to bola aj aktivita mesta, nakoľko to v rozpočte nie je zahrnuté, 
- uvítal by, ak by sa to v ďalších rokoch dostalo do realizačnej fázy. 
Ing. Bednárová: 
- spresnila,  že my sme prizvali Ing. arch. Janovskú k riešeniu Levočskej ulice a nebola to 
jej iniciatíva pustiť sa do aktualizácie projektu regenerácie námestia, ale naša, 
- čo sa týka pokračovania projektu až na bývalé autobusové nástupište, zatiaľ sa nepočíta 
s aktualizáciou, 
- uviedla, že dokumentácia bude dopracovaná počas zimných mesiacov do realizačnej 
fázy a následne prebehne proces verejného obstarávania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 225 k bodu 5. 

Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 225. 
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K bodu 6 
Správa odbornej komisie o priebehu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia 
a jej závery podľa uznesenia MsZ č. 480/2014 
Ústna informácia 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a udelil slovo odbornému garantovi projektu Doc. Ing. Gašparovskému, 
PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.     
Doc. Ing. Gašparovský, PhD.: 
- predniesol svoje závery z priebehu modernizácie verejného osvetlenia. Uviedol, že 
odborná stránka projektu sa dá rozdeliť do troch hľadísk. a to: 

 technické prostriedky, ktoré boli vybrané pre túto modernizáciu,  

 infraštruktúra, ktorá je nevyhnutná pre funkčnosť sústavy verejného osvetlenia,             

 technické normy, teda to, čo je potrebné osvetlením vytvoriť. 
- čo sa týka technických prostriedkov, jadrom osvetľovacej sústavy sú svietidlá, preto 
požadujú, aby malo veľmi dobré technické, úžitkové a životnostné parametre. 
Poznamenal, že dnes je populárna LED technológia a zdôvodnil jej benefity. Jeho úlohou 
bolo ustrážiť to, aby sa nevyužívali technológie  výbehové a technológie, ktoré sa použijú, 
aby mali náležité technické parametre. Uviedol, že z toho hľadiska tak, ako bolo 
zaevidované, tak bolo aj urobené. Z hľadiska technických prostriedkov boli zvolené 
a inštalujú sa svietidlá, ktoré  spĺňajú všetky tieto parametre.  
- upozornil na infraštruktúru, to sú podporné prvky, ako napr. stožiare a vedenie, pretože 
bez nich funkčnosť sústavy nemusí byť dobrá. Z toho dôvodu je potrebná aj výmena 
niektorých stožiarov a úsekov vedení. 
- čo sa týka technických noriem, pre oblasť verejného osvetlenia u nás platí súbor 
európskych technických noriem, 
- skonštatoval, že v priebehu modernizácie mal možnosť viackrát vizuálne prehliadnuť 
vybrané časti sústavy, zameral sa na hlavné, ale aj vedľajšie ulice, vnútrobloky a taktiež 
bolo vykonané meranie osvetlenia, ktoré preukázalo splnenie navrhovaných kritérií. 
Uviedol, že výsledky merania boli v plnej miere pozitívne. Skonštatoval, že pre budúcnosť 
je  dôležité zosúladenie technických parametrov verejného osvetlenia tak, aby na území 
celého mesta boli tieto parametre zosúladené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Geletka: 
- poznamenal, že pána docenta a jeho prácu pozná už dlhšie, patrí medzi špičku na 
Slovensku, ale v tejto pozícii ho berie ako zástupcu zhotoviteľa. Opýtal sa, kto odborne za 
mesto preberá tieto práce a akým spôsobom sú preberané.  
- uviedol, že v zmluve firma FIN.M.O.S., a. s., môže vyvíjať činnosť na získanie 
nenávratných finančných prostriedkov z programu MUNSEFF. Opýtal sa, či už takáto 
činnosť bola, pretože ak by sa podarilo získať nenávratné finančné prostriedky, odzrkadlilo 
by sa to v budúcoročnom rozpočte tým, že by sme mali úľavu na splátkach za realizáciu 
tohto osvetlenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že pána docenta sme prizvali ako odborníka, nie ako zástupcu realizátora a že 
sa jedná o vyhodnotenie 1. etapy. 
Ing. Bednárová: 
- skonštatovala, že boli vymenené všetky svetelné body. Momentálne sa pracuje na 
výmene stožiarov a podzemných vedení s tým, že ešte plánujeme dopracovať a poňať do 
sústavy verejného osvetlenia nové, vznikajúce z individuálnej bytovej výstavby.  
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To znamená, že projekt tak skoro neskončí, ak ho chceme aplikovať na celé mesto. Čo sa 
týka odborného preberania prác, mesto má vlastného energetika, nevidí dôvod na jeho 
odborné spochybnenie. Uviedla, že každé takého dielo musí byť odovzdané s revíznou 
správou, čo sa aj uskutoční. 
Ing. Majerník: 
- osobne je veľmi rád, že  takáto rekonštrukcia v meste prebieha. Poďakoval pánovi 
docentovi za vysvetlenie niektorých vecí. Berie ho ako garanta, že to, čo je zrealizované, 
má aj špičkovú kvalitu. Požiadal kolegov poslancov, aby viac dôverovali ľuďom, ktorí 
realizujú a preberajú tieto práce a majú nad tým dohľad.  
- podotkol, že bol sklamaný z toho, ako bola v televízii prezentovaná Spišská Nová Ves 
ohľadom verejného osvetlenia, 
- poukázal na to, že na starom osvetlení sú tienidlá z plastov zažltnuté, je tam plno prachu 
a hmyzu a svietivosť nie je na tie miesta, na ktoré by mala byť, 
- verí, že sa dočkáme realizácie a že to bude spĺňať všetky naše požiadavky. 
Bc. Ing. Geletka: 
- podotkol, že stále nedostal odpoveď, kto za mesto preberá tieto práce. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že energetikom na MsÚ je Tomáš Hamráček. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že je rád, že taký odborník, akým je pán docent, sa venuje osvetleniu 
v Spišskej Novej Vsi, 
- podotkol, že zo strany poslancov neboli výhrady k technickým veciam, ale mali výhrady 
voči spôsobu a sume, ktorú za to zaplatíme. Po technickej stránke verí tomu, že to bude 
v poriadku. 
- opýtal sa pána docenta, aká je minimálna predpokladaná úspora, ktorá bude po 
kompletnej rekonštrukcii celého verejného osvetlenia  na spotrebe elektrickej energie. 
Doc. Ing. Gašparovský, PhD.: 
- poznamenal, že predpokladaná úspora bude cca 40 – 50 %. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že sa teší tomu, že bude taká úspora a verí, že v konečnom dôsledku budeme 
platiť menej za verejné osvetlenie, 
- tlmočil sťažností občanov, že na niektorých uliciach je osvetlená cesta, ale chodník už 
nie je osvetlený. Opýtal sa, či už o tom diskutovali a či po technickej stránke sa to bude 
riešiť tak, že tam budú doplnené svetelné body alebo sa použije iný typ svietidlá.  
- ďalej sa opýtal, kto bude financovať nové osvetlenia, ktoré požadujeme napr. pri novej 
individuálnej bytovej výstavbe alebo ako požiadavky MsV a či svietidlá, ktoré boli 
postavené pri rekonštrukcii námestia z peňazí eurofondov už môžeme odovzdať do 
prenájmu. 
Doc. Ing. Gašparovský, PhD.: 
- uviedol, že keď sa robí svetelno-technický výpočet, berie sa do úvahy šírkový profil 
komunikácie, ktorý zahŕňa vozovky, aj súbežné chodníky, je to bežný štandard. Na 
chodníkoch relatívne nie je vysoká požiadavka na osvetlenie, väčšinou sa súbežné 
chodníky kategorizujú do triedy S5, čo nie je veľmi náročné, bližšie k centru je vyššia 
úroveň. Požiadavky, aby sa osvetľovali aj chodníky, sa riešia pri návrhu osvetlenia.  
Poznamenal, že všetky svietidlá verejného osvetlenia by mali počítať s tým, že časť 
svetelného toku usmerňujú aj na chodníky. Pokiaľ je šírkový profil nepriaznivý, nie je 
možné tieto parametre osvetlenia splniť. Neverí, že v takom prípade tam staré svietidla 
dosvietili. Ak vozovka vychádza dobre, ale chodníky nie, je snaha vždy pri návrhu vyberať 
takú optiku svietidla, aby boli pokryté aj chodníky, ale pri určitých profiloch to nie je možné. 
Vtedy prichádzajú do úvahy nejaké iné riešenia.   
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Ing. Bednárová: 
- čo sa týka doplnenia verejného osvetlenia, momentálne sme vo fáze, kde vždy 
bilancujeme. Niekde sa robil menší počet, ako bolo naprojektované, niekde bolo treba 
navýšiť, nakoľko si to situácia vyžadovala. Zatiaľ je to tak, že sme mierne navyšovali 
a financoval to dodávateľ stavby.  
- čo sa týka námestia, musíme spĺňať podmienky nenávratného finančného príspevku, čo 
aj robíme, zatiaľ túto časť nebudeme odovzdávať do správy dodávateľovi. 
Ing. Gonda: 
- vyjadril spokojnosť s tým, že jednu z najväčších investičných akcií na území mesta – 
realizáciu verejného osvetlenia, riešime cez kvalitného dodávateľa, že tieto práce za 
mesto preberá odborne spôsobilá osoba a že na všetky činnosti máme nezávislého 
odborného garanta. 
- vyjadril nesúhlas s formou financovania tejto investičnej aktivity,   
- poukázal na porovnateľnú samosprávu - mesto Michalovce, kde robia rekonštrukciu 
verejného osvetlenia z vlastných zdrojov vo viacerých etapách. Výhodou tohto  
financovania je, že vznikajúce úspory sú príjmom mesta a nie iných spoločností, kde nie je 
dosah na ekonomiku celého procesu a ani na ceny, za ktoré sa tieto práce robia. 
- ospravedlnil sa pánovi docentovi, že je do toho vnesená aj politika, ale netýka sa to 
technického charakteru stavby. 
Mgr. Grečková: 
- reagovala na príspevok Ing. Gondu, vníma to tak, že mnoho otázok vyplýva z nedostatku 
informácií,  
- čo sa týka porovnania s mestom Michalovce, poznamenala, že predtým, než sme 
pristúpili k tejto forme financovania, sme to konzultovali zhodou okolností aj s primátorom 
mesta Michalovce, pánom Záhorčákom, kde robia túto rekonštrukciu nie z vlastných 
zdrojov, ale formou, nad ktorou sme aj my uvažovali a robia ju s tou istou spoločnosťou,  
ako aj my. Boli tam dve možnosti realizácie – koncesná zmluva alebo spoločný podnik, 
kde by splácanie prebiehalo odkupovaním akcií v priebehu desiatich rokov, uviedla, že 
takto to prebieha v Michalovciach. 
- podotkla, že koncesná zmluva, ktorú sme po konzultácií s odborníkmi zvolili, je zákonný 
spôsob, 
- čo sa týka eurofondov, na osvetlenia sa pôvodne dávať nemali, 
- poznamenala, že my sme už eurofondy čerpali a väčšinou sa dvakrát na tú istú vec 
čerpať nedajú a že sa môžu použiť iba na výmenu svetelných bodov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril ľútosť nad tým, že sa šíria také nekorektné, až nepravdivé informácie a že sa robí 
politika z niečoho, čo by nemalo byť politikou, 
- poznamenal, že všetky porovnateľné mesta išli do toho podobným spôsobom, ako u nás. 
Ing. Bednárová: 
- skonštatovala, že keby sme neboli využili koncesnú zmluvu na realizáciu projektu, boli by 
sme sa finančne vyčerpali a tak by sme sa pripravili o možnosť realizácie krásneho 
námestia, ktoré dnes predstavila Ing. arch. Janovská. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že zdrojom pre jeho vyjadrenia sú média - Spišský denník, 
- poznamenal, že v určitej etape sa spolu s mestom podieľal na tvorbe europrojektov, 
určite by nespochybňoval skutočnosť, že najlacnejšia a najefektívnejšia forma investície 
sú externé zdroje,  
- myslí si, že niektorí poslanci zdieľajú v tejto oblasti podobný alebo totožný názor. 
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V. Retter: 
- požiadal pána docenta, aby sa odborne pozrel na lokalitu Štefánikovo námestie, kde 
nasvietením verejnej komunikácie došlo k tomu, že komunikácia je svetlejšia, potom je 
tam zelený pás a následne chodníky, ktoré nie sú nasvietené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že sa počíta s doplnením osvetlenia, registrujú tieto požiadavky. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či firma FIN.M.O.S., a. s., dostala nenávratné zdroje z programu MUNSEFF 
a v prípade, ak ich dostane, či bude o to znížená naša platba. 
Ing. Bednárová: 
- poznamenala, že nevieme o tejto možnosti, ale v zmluve je uvedené, že pokiaľ ich 
dostane, nenávratný finančný príspevok patrí nám. Zatiaľ k tomu nedošlo. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, kto zaplatí nové svetelné body, ak bude na nich požiadavka, mesto alebo  
FIN.M.O.S., a. s. 
Ing. Bednárová:  
- uviedla, že nové rozšírenie predmetu zmluvy bude hradiť mesto. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že keď sa schvaľoval tento projekt, hneď na začiatku povedal, že 
koncesné obstarávanie nie je zlá forma obstarávania pre mesto, a že osobne nie je proti, 
aby sme takouto formou obstarávali. Výhrady mal k sume, na základe ktorej sme pripravili 
podklady a na základe ktorej bola vysúťažená koncesná zmluva. Uviedol, že dal k tomu 
interpeláciu a dostal na ňu odpoveď. V predkladanom materiáli bola priemerná ročná 
suma – náklady na verejné obstarávanie cca 490 tis. € ročne. Po zrátaní súm, ktoré dostal 
v interpelácii, je priemerný náklad na verejné osvetlenie 322 398,56 €. Opýtal sa, ako 
mohlo dôjsť k takýmto rozdielnym sumám. Taktiež poukázal na to, že mali aj faktické 
výhrady voči zmluve, v ktorej boli technické chyby, a že nakoniec tá istá zmluva je 
zverejnená, ako bola podpísaná. 
- súhlasil s tým, čo tu už odznelo, že asi majú zlé informácie. V konečnom dôsledku 
k dnešnému dňu nevie, v akom stave je najväčšia investícia za toto volebné obdobie. 
Nespochybňuje to, že sa to robí dobre, ale privítal by, aby poslanci MsZ dostali reálnu 
informáciu v akom štádiu sa nachádza najväčšia investícia za posledné 4 roky. 
Skonštatoval, že ani väčšina poslancov nie je dostatočne informovaná.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že nie je problém v tom, že o tom diskutujeme, kvôli tomu sme pozvali aj pána 
docenta, aby nás informoval, 
- uviedol, že aj naďalej sa budeme tomu projektu venovať, zaslúži si adekvátnu pozornosť, 
- poďakoval pánovi docentovi za účasť a verí, že projekt dáme zdarne do úspešného 
konca, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 226 k bodu 6. 

Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 226. 
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K bodu 7 
 

Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2016 a Monitorovacia správa 
o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí zobrala na vedomie 
Správu o hospodárení mesta za 1. polrok 2016 a Monitorovaciu správu o plnení 
programového rozpočtu za 1. polrok 2016. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 227 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 227. 
 
. 

K bodu 8 
 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí prerokovala návrh  
2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016 a odporučila MsZ jeho schválenie podľa 
predloženého návrhu, vrátane zmeny v čerpaní rezervného fondu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
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Mgr. Javorský: 
- vytkol, že niektoré veci, na ktoré poukázal na finančnej komisii, sa nedostali do 
predložených materiálov. Jedná sa o drobnosti, ale je na škodu, že tam nie sú 
zakomponované, ako napr. rozdelenie príjmu z pozemkov na  budovy a pozemky, rozpis 
čerpania investícií na oddelení výstavby, a to pri komunikáciách, rekonštrukcii komunikácií 
a pri cyklistickom chodníku.  
- vyjadril spokojnosť tým, že mesto môže očakávať vyšší príjem od štátu, preto  ho 
prekvapuje, že ideme  minúť viac peňazí z rezervného fondu. Podľa navrhnutej zmeny 
rozpočtu ostane na účte cca 1/3 z toho, čo bolo na začiatku roka. 
- poznamenal, že na finančnej komisii dostali prehľad čerpania za stredisko oddelenia 
výstavby a taktiež vysvetlenie k cyklochodníku. Opýtal sa, kde budú minuté peniaze 
z investícií a bežnej údržby.  
- vyslovil nespokojnosť s informovanosťou poslancov MsZ, 
- vyjadril sa k cyklochodníku – jeho dĺžka je 1 501,86 m a celkový náklad stavby s DPH 
719 274,10 €, je šokovaný, koľko oficiálne zaplatíme. Poznamenal, že v google si pre 
porovnanie našiel ceny cyklochodníkov: Bojnice – Prievidza, dĺžka 9 km, celkový náklad 
1,5 mil. €, Liptovský Mikuláš - dĺžka 3,2 km, náklad 743 tis. € a Bratislava – dĺžka  
2 687 m, náklad 173 897 €,  
- opýtal sa a požiadal vysvetlenie, prečo stojí 1 m cyklochodníka v Spišskej Novej Vsi  
480 €, čo je to exteriérový dizajn a aký je odhad, či suma cca 720 tis. € je konečná. 
Ing. Susa: 
- zodpovedal na položené otázky. Uviedol, že porovnávať cyklochodníky môžeme len 
v prípade, že si porovnáme aj projektovú dokumentáciu. Poznamenal, že sú ochotní 
kedykoľvek poskytnúť k nahliadnutiu do projektovej  dokumentácie. Podotkol, že je 
viditeľné, že sa realizuje protipovodňový múr, ktorý tvorí významnú čiastku z celkovej 
investície a taktiež rekonštrukcia križovatky ulíc Za Šestnástkou – Letecká. Ďalej uviedol, 
že v rámci cyklotrasy sa potrebovali vysporiadať s prekládkami existujúcich inžinierskych 
sietí; 
- exteriérový dizajn sa týka cyklostanoviska, je to samostatná časť, ktorá tvorí estetický 
prvok v danej časti, tvorí ju tzv. cyklostanovisko s architektonickými prvkami; 
- nemyslí si, že porovnanie na bežný meter je adekvátne, vníma to ako čiastočné 
spochybnenie výsledku verejného obstarávania, bolo to riadne vysúťažené, suma bola 
zhruba na úrovni 2/3 predpokladaného rozpočtu projektanta; 
- čo sa týka úspory v rozpočte oddelenia výstavby, berie to ako kritiku, že finančné 
prostriedky, ktoré boli schválené na rekonštrukciu mestských komunikácií, neboli 
dostatočne v predstihu s každým poslancom konzultované. Čo sa týka prebytku, môže byť 
použitý, v prípade, že tak nebude, ušetrené peniaze budú prebytkom hospodárenia. 
Ing. Topoliová: 
- k rezervnému fondu dodala, že hospodárenie s fondom má svoj režim podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách. Do fondu previesť finančné prostriedky môžeme až po 
ukončení  rozpočtového roka, po schválení hospodárenia, schválení záverečného účtu 
v MsZ a až následne môžeme prebytok previesť do rezervného fondu. 
- čo sa týka rozpočtu, že nebolo viac narozpočtovaných bežných príjmov, z hľadiska 
opatrnosti predpokladáme, že naplníme  to, čo máme v 2. zmene rozpočtu, prípadne môže 
byť ešte ďalšia zmena do konca roka a prípadné nadpríjmy sa prerozdelia v rámci 3. 
zmeny rozpočtu. Všetko, čo ostane v rozpočte neminuté, bude predmetom záverečného 
účtu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- tlmočil od p. prednostky ubezpečenie, že všetky informácie, ktoré žiadal Mgr. Javorský 
na finančnej komisii aj dostal, ale ak požaduje ešte podrobnejšie informácie, treba o nich 
požiadať. 
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 - doplnil k cyklochodníku, že táto časť bola naplánovaná v územnom pláne už v roku 
2001, ale až teraz sa začalo s jej realizáciou. Myslí si, že ak bude dielo hotové, budú s tým 
ľudia spokojní. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že nespochybnil verejné obstarávanie, iba požadoval,  aby  bolo reálne 
vysvetlené, prečo je taký rozdiel v cene. Poukázal na to, že ako poslanec MsZ, keď 
dostane po požiadaní to, čo žiadal a následne dostane informáciu, že 1 m cyklochodníka 
v Spišskej Novej Vsi stojí 480 €, niet sa čomu čudovať, že sa na to pýta. Informácie, ktoré 
požiadal na finančnej komisii dostal, ale požiadal, aby ich dostali všetci poslanci MsZ. 
Pokiaľ má vedomosť, poslanci tieto informácie nedostali. 
- opýtal sa, či protipovodňové opatrenia, ktoré sú súčasťou cyklochodníka, nemohli byť 
riešené ináč. 
- upozornil, že nedostal odpoveď na otázku, či sa očakáva navýšenie  celkovej sumy 
cyklochodníka alebo bude suma nižšia. 
Ing. Bednárová: 
- k financovaniu protipovodňových opatrení dodala, že sa zúčastnili rokovaní so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom, kde túto požiadavku uplatnili, majú svoje 
vlastné priority, cyklochodník v Spišskej Novej Vsi a jeho protipovodňové opatrenia k nim 
nepatria. 
- čo sa týka výšky ceny za dielo, máme nejakú predpokladanú rozpočtovú časť, budeme 
sa snažiť ju naplniť, zatiaľ konkrétnu cenovú ponuku od spoločnosti Strabag, s. r. o., 
nemáme. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že protipovodňové opatrenia budú ochranou podstatnej časti mesta,  ktorá je 
ohrozená storočnou vodou, myslí si, že je to dostatočný argument. Podotkol, že po 
pätnástich rokoch našli odvahu realizovať tento zámer, a to aj s problémami, ktoré s tým 
súvisia. 
Ing. Gonda: 
- poukázal na to, že v návrhu 2. zmeny rozpočtu, kde sa hovorí o investíciách, máme 
úbytok niektorých aktivít a na druhej strane tam máme  niektoré nové aktivity. Myslí si, že 
ide o zmeny, ktoré by bolo potrebné aspoň na úrovni komisií vysvetliť. Uviedol, že na 
finančnej komisii bol tento materiál prerokovaný, ale si myslí, že stále supluje bývalú 
komisiu výstavby. Podotkol, že v komisii regionálneho rozvoja tento materiál nebol 
prerokovaný.  
- súhlasil s vyjadrením Mgr. Grečkovej, že poslanci nemajú informácie, pretože 
predkladané materiály, aspoň v tej časti, o ktorej teraz hovoríme, sú nie celkom 
vypovedaniaschopné, 
- podotkol, že investície sú najvyššou formou použitia mestských prostriedkov a zaslúžia si 
minimálne také vysvetlenie, aby sa poslanci dostali aspoň ku základným informáciám, 
- dal návrh (uviedol, že sa o ňom nemusí hlasovať), aby materiály boli podrobnejšie 
spracované  aspoň v tých častiach, ktoré sú citlivé a ktoré potrebujú najvyšší stupeň 
čerpania mestských peňazí, 
- myslí si, že dobíjať sa k informáciám komplikovaným spôsobom cez úradníkov nie je 
celkom korektné, keďže ako poslanci majú nárok na ich oficiálny zdroj. Uviedol, že tento 
neoficiálny zdroj nemieni využívať. 
- je toho názoru, že niektoré aktivity, ktoré sú uvedené v materiáloch sa mohli realizovať, 
- poznamenal, že ak sa chystáme riešiť investičné aktivity, je potrebné posilniť kapacitne 
oddelenie výstavby do pôvodného stavu. 
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Mgr. Grečková: 
- znova potvrdila to, že Ing. Gonda nemá dobré informácie. Myslí si, že každý poslanec má 
byť sám iniciatívny a vyhľadávať si poznatky, ešte sa nestalo, aby za ňou niekto prišiel 
a pýtal sa na konkrétne veci. Uviedla, že problémy sa neriešia demonštratívnym 
spôsobom pred kamerami. Nemyslí si, že máme poslancom všetko rozposielať, pracovníci 
MsÚ majú čo robiť. Nič nebráni poslancom prísť na MsÚ a spýtať na nejasné veci. 
- reagovala k cene cyklochodníka, nedá sa porovnávať 1 km cesty v Bratislave a 1 km 
cesty v Slovenskom raji, je to úplný nezmysel, 
- uviedla, že osobne privíta každého a rada sa s ním porozpráva a vypočuje jeho názory,  
doposiaľ sa jej nikto na nič nepýtal. Poznamenala, že aj v NR SR sa žiaden problém 
nevyriešil v pléne, ale na stretnutiach a na komunikácii, ktorá tu určite chýba. Uviedla, že 
každého zaujíma niečo iné, každý sme inak špecializovaný, Ing. Gondu považuje za 
uznávaného odborníka na stavebníctvo. 
- požiadala, aby sme nevyužívali takú trápnu sebaprezentáciu, ale aby sme skúsili nastoliť 
to, čo sa nedarí ani v parlamente. Objektívne zhodnotila, že asi na obidvoch stranách 
máme v tejto otázke čo robiť. 
Mgr. Javorský: 
- súhlasil s tým, čo povedala Mgr. Grečková, že ako poslanci nemajú informácie. Vytkol, 
že za dva roky poslanecké kluby nemali ešte ani jedno spoločné stretnutie. Myslí si, že to 
nie je jeho chyba, nemal by to on zvolávať, je to vec vedenia mesta. 
Uviedol, že informácie, ktoré požadujú, nie sú len preňho, mali by ich vedieť všetci 
poslanci MsZ. Problém vidí v tom, že poslanci MsZ nedostávajú toľko informácií, na aké 
boli zvyknutí v minulosti. 
- poznamenal, že ako poslanec MsZ nie je platený, chodí do práce a pracovnú dobu má 
podobnú ako na MsÚ. Pýtal sa, kedy má zberať informácie. Uviedol, že komisia zasadá 
pred rokovaním MsZ, teda štyrikrát do roka. 
- verejne vyzval, aby sa stretli predsedovia klubov, pán primátor, pani prednostka a aby si 
povedali princípy, ako budú ďalej informovaní. 
- podotkol, že nejde o sebaprezentáciu, že sú rokovania MsZ, kedy nepovie ani slovo, ale 
keď je už miera prekročená, musí reagovať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že každý poslanec má iné požiadavky, iné zameranie a aj na informácie  
iné nároky. Nikdy sa nestalo, aby poslanci nedostali informácie. Uviedol, že na začiatku 
volebného obdobia dal ponuku, že je ochotný prísť na každé zasadnutie opozičného 
poslaneckého klubu a v úvodnej časti si niektoré veci rozdebatovať a že túto ponuku 
využili iba jedenkrát. 
Ing. Jančík: 
- skonštatoval, že ak má záujem o nejaké informácie, vždy ich dostane. Zamestnanci MsÚ 
sú ochotní, často to rieši aj telefonicky, pričom nejde len o veci, ktoré sa týkajú programu 
rokovania MsZ alebo MsV. Podotkol, že ešte sa nestalo, aby nedostal informácie, ak 
o nich požiadal. 
Mgr. Grečková: 
- poznamenala, že každý MsV má svojho garanta z MsÚ a ten je tam práve preto, že má 
konkrétnejšie informácie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na slová Mgr. Javorského, rokovaní MsZ je viac ako štyrikrát ročne, čo vyplýva 
zo zákona. Podotkol, že ešte nie sú ani dva roky od volieb a že máme desiate rokovanie 
MsZ. Čo sa týka zasadnutí komisií, môžu zasadať aj každý mesiac, nielen štyri krát do 
roka, je to v právomoci poslancov MsZ. 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 228 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 228. 
 
. 

 

K bodu 9 
 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie  
2016 – 2021 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu oddelenia soc. vecí, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Jančurová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- poznamenala, že chce prispieť k tomu, aby sme diskusiou k návrhu Komunitného plánu 
sociálnych služieb a tiež svojimi návrhmi prispeli k tomu, aby sme pripravili seriózny 
dokument, ktorý by mal byť systematickou súčasťou základného rozvojového dokumentu 
mesta, ktorým je PHSR mesta Spišská Nová Ves, 
- pripomenula, že 16. 6. 2011 bol schválený rozvojový plán mesta, ktorý napĺňa všetky 
náležitosti PHSR a v rámci neho bol schválený aj mechanizmus, ako sa budú zámery 
realizovať. Uviedla, že implementačný mechanizmus jednoznačne definuje zásady, ako 
realizovať rozvojové zámery v meste a jedna zo zásad znie, že všetky sektorové alebo 
odvetvové koncepcie, stratégie, rozvojové a iné dokumenty sa majú stať súčasťou 
hierarchie všetkých plánovacích materiálov v rámci mesta. 
- navrhla zmeniť uznesenie -   MsZ berie na vedomie návrh Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta SNV a ukladá dopracovať ho ako súčasť hlavného rozvojového dokumentu 
mesta platného do roku 2020 a podrobne zdôvodnila svoj návrh na zmenu uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- poznamenala, že si váži skúsenosti Ing. Záborskej, ale podotkla, že nie je vhodné, aby 
bola vyslovená kritika priamo na rokovaní MsZ, nakoľko materiály na rokovanie MsZ boli 
zverejnené už dávnejšie. Taktiež k tomu zasadala sociálna komisia, ktorej  predsedníčkou 
je Mgr. Antalová,  ktorá nevyslovila ani jednu pripomienku k zostaveniu alebo obsahu 
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta SNV. Uviedla, že predložený dokument 
prečítala, zaoberala sa ním a že má všetky body, ktoré sú v zákone o sociálnych službách  
obsiahnuté, opiera sa aj o národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2016 – 
2020. Taktiež čítala pripomienky, ktoré poslala Ing. Záborská a uviedla, že nikde nie je 
stanovené, že predložený dokument musí byť súčasťou PHSR, je to len doporučenie, že 
môže byť súčasťou iných dokumentov, napr. PHSR. Podotkla, že je potrebné mať tento 
dokument, pokiaľ sa chceme zapájať do projektov so sociálnou tematikou.  
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Pripomenula, že dokument je živý, nie je ukončený a vždy sa robí na základe toho, aké má 
mesto finančné možnosti na dané obdobie. 
- navrhla predložený dokument schváliť.   
Mgr. Antalová: 
- poznamenala, že pripomienkovala predložený Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
SNV  nasledovnými pripomienkami: prečo má byť prijatý na obdobie r. 2016 – 2021, prečo 
neboli prizvaní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a taktiež ľudia, ktorí majú 
skúsenosti s tvorbou napr. PHSR a tiež bola prekvapená, že nebola prizvaná Ing. 
Záborská. 
Ing. Záborská: 
- podotkla, že nepovedala ani jedno kritické slovo, iba navrhla, ako zlepšiť systém práce, 
chcela dať tomu jasnejšiu vnútornú logiku a pomôcť veci. Ak to bolo pochopené, že je to 
kritika,  ospravedlnila sa za to, ale iný cieľ za tým nebol. 
Ing. Gonda: 
- podotkol, že tento ústretový krok od Ing. Záborskej vidí ako elementárny príklad 
ústretovosti zo strany opozičných poslancov. Myslí si, že narábanie s materiálom Ing. 
Záborská popísala takým distingvovaným a kultúrnym spôsobom, že predkladateľ nemôže 
mať ani náznak pochybnosti o tom, že ju niekto kritizuje. Uviedol, že Ing. Záborská 
ponúkla spoluprácu pri tvorbe takýchto koncepčných materiálov a nevidí dôvod, prečo by 
mala byť táto pomoc odmietnutá. Požiadal poslancov a vedenie mesta, aby túto pomoc 
prijali a aby to predkladateľka nebrala osobne. Taktiež nevidí dôvod, prečo by predložený 
materiál nemohol byť posunutý na dopracovanie. 
Ing. Jančurová: 
- poznamenala, že merateľné ukazovatele sú stanovené v PHSR, nevidí dôvod kopírovať 
ich do ďalšieho dokumentu. Na základe týchto dvoch dokumentov sa potom tvoria akčné 
plány v sociálnej oblasti, kde budú tieto merateľné ukazovatele z PHSR a tu už bude 
konkrétne na 1 rok uvedený časový harmonogram, personálny a konkrétne finančné 
ukazovatele. V súčasnosti si netrúfa do r. 2021 odhadnúť finančné čísla na tieto aktivity. 
Poznamenala, že už rok čakáme na vyhlásenie výzvy na terénnu sociálnu prácu a že  
mesto v súčasnosti nemá terénne sociálne pracovníčky. V sociálnej komisii sa dohodli, že 
akčné plány budú tvoriť na jeden rok a tam budú doplnené aj tieto ukazovatele. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že s neverejnými poskytovateľmi sa uskutočnilo stretnutie, z desiatich prišli 
siedmi. Myslí si, že predložený dokument v takej podobe, akej je teraz, nepotrebuje ešte 
ďalšie dopracovanie, čakajú sa tam ďalšie výzvy a opatrenia. Ďalej uviedla, že máme 
záujem sociálne služby stále skvalitňovať a hľadať nové formy a riešenia a určite v rámci 
akčných plánov to budeme konkretizovať. Súhlasila s tým, že je ťažké finančné čísla dávať 
dopredu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že si váži, čo Ing. Jančurová urobila za krátky čas, čo je na tomto poste,  je 
to výsledok nielen jej, ale aj celého oddelenia, 
 - uviedol, že preložený dokument nie je uzavretý, nevieme, čo bude o rok o dva, bude sa 
postupne dopracovávať, kedykoľvek sa môžeme k nemu vrátiť a využiť aj to, čo povedala 
Ing. Záborská.  
- je za to, aby sa materiál schválil a ak si to vývoj vyžiada, môže sa potom dopracovať, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 229 k bodu 9. 
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Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  1 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 229. 
 

 
K bodu 10 

 
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 230 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 230. 
 
 

K bodu 11 
 
Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing.  Štefan Šiška, riaditeľ Domova dôchodcov 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 231 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 231. 
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K bodu 12 
 
Dodatok č. 4 k zriaďovacej  listine Materskej školy Spišská Nová Ves, Potočná 9 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 232 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 232. 
 
 

K bodu 13 
 

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

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 233 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 233. 
 
 
 

K bodu 14 
 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a otvoril diskusiu,  
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 234 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 234. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 11.57 hod. – 12.15 hod. 
 

 
 

K bodu 15 
 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach,  
školách a školských zariadeniach 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 235 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 235. 
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K bodu 16 

 
Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16  a otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 236 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 236. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 237 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 237. 
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K bodu 18 
 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.,  
- požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie materiálu, 
- poukázal na to, že k materiálu sú doplnené dva nové body. 
 
Bod 18/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 228  
k bodu 18/1. 
- z časových dôvodov požiadal poslancov, aby sa uznesenia pred hlasovaním nečítali, sú 
dané písomne, nie sú v nich navrhnuté žiadne zmeny, s čím poslanci súhlasili. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 238. 
 
 
Bod 18/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 239  
k bodu 18/2. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 239. 
 
 
Bod 18/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 240  
k bodu 18/3. 
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Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 240. 
 
 
Bod 18/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 241  
k bodu 18/4. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 241. 
 
 
Bod 18/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 242  
k bodu 18/5. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 242. 
 
 
Body 18/6  
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Kolesár: 
- doplnil informáciu, že predajom pozemku p. Valkoššákovi bude obmedzený prístup 
susedovi p. Kováčovi, ktorý tam má zriadenú prevádzku, 
- vzhľadom na to, že je predsedom MsV v tejto časti mesta, požiadal poslancov, aby 
zvážili predaj pozemku. 
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Ing. Kellner: 
- uviedol, že je na rozhodnutí poslancov, ako budú hlasovať. Terajší stav žiadateľa 
žiadnym spôsobom neobmedzuje, zrejme sa chce len poistiť, aby to nekúpil niekto iný.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 243 k bodu 18/6. 
Hlasovanie: 
za:  1    
proti:  2 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 243. 
 
 
Bod 18/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 244  
k bodu 18/7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 244. 
 
 
Bod 18/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 245  
k bodu 18/8. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 245. 
 
 
Bod 18/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 246  
k bodu 18/9. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 246. 
 
 
Bod 18/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 247  
k bodu 18/10. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 247. 
 
 
Bod 18/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 248  
k bodu 18/11. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 248. 
 
 
Bod 18/12 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 249  
k bodu 18/12. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 249. 
 
 
Bod 18/13 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že bol jedným z tých, ktorí vyprovokovali rekonštrukciu týchto schodov, 
nakoľko pozná majiteľov uvedených nehnuteľností. Uviedol, že schody sú v dezolátnom 
stave, mesto do toho nemôže investovať a  ani súčasný vlastník domu kultúry nebude do 
toho investovať, nakoľko celú budovu postupne rozpredáva. Majitelia nehnuteľností sú 
ochotní zrekonštruovať časť schodiska, ale iba v tom prípade, ak sa stanú vlastníkmi 
pozemkov pod týmto schodiskom. 
- poukázal na prerokovaný bod 6, kde bol návrh na odpredaj pozemku p. Valkoššákovi za 
cenu 39,88 €/m², 
- navrhol, aby v danom prípade pre obe spoločností bola kúpna cena 40 €/m², 
- osobne si myslí, že tento pozemok má nižšiu hodnotu, ako pozemok, ktorý žiadal p. 
Valkoššák, ale znalecký posudok ukázal opak, 
- súčasný stav je taký, že ak teraz schválime zámer, následne odpredáme tieto pozemky, 
ešte teraz na jeseň by bola rekonštrukcia zrealizovaná, 
- uviedol, že cena celkovej rekonštrukcie  spolu s nákupom nehnuteľností je cca 30 tis. € . 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil,  že je potrebné do uznesenia definovať, čo je osobitný zreteľ. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že máme písomné stanovisko k tomuto návrhu od spoločnosti Brahama 
SNV, s. r. o., že akceptuje podmienky mesta, ktoré sú dané v tomto materiáli. 
Ing. Jančík: 
- tlmočil názor, že je dobre, ak firma Brahama SNV, s. r. o., akceptuje túto cenu  a myslí si, 
že aj firma Win SN, s. r. o., Banská Bystrica, by mala akceptovať cenu znaleckého 
posudku, 
- poznamenal, že ak nie je definovaný osobitný zreteľ, nemôžeme za to hlasovať. 
Ing. Kellner: 
- upozornil, že ak sa poslanci rozhodnú pre akúkoľvek inú cenu, v tomto prípade by sa 
mohol schváliť len zámer, to znamená, že do najbližšieho rokovania MsZ by sa žiaden 
prevod neuskutočnil. 
Mgr. Javorský: 
- vzhľadom na to, že v obidvoch prípadoch ide o zníženie sumy, navrhol schváliť len 
zámer odpredaja pre obidve firmy za 40 €/m², 
- podotkol, že ak to neprejde pre obidve firmy, rekonštrukcia sa neuskutoční. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 250 k bodu 18/13. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Ing. Kellnera, či je to v poriadku. 
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Ing. Kellner: 
- zdôraznil, že chýba tam dôvod, čo je osobitný zreteľ, zámer predaja, ako to bolo 
prečítané v návrhu uznesenia, nie je osobitným zreteľom. 
Ing. Jančík: 
- navrhol tento bod stiahnuť z rokovania MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie k návrhu Ing. Jančíka – stiahnuť bod z rokovania MsZ.  
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:  0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 

 
Bod bol stiahnutý z rokovania. 
 
 
Bod 18/14 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k návrhu uznesenia č. 250  
k bodu 18/14. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 250. 
 
 

K bodu 19 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
 
Ing. Majerník: 
- informoval o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta. 
Mgr. Jozef Kačenga:   
- uviedol, že komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie 
žiadosti o poskytnutie dotácií mala zasadať dnes, ale z časových dôvodov ju presunuli na 
4. 10. 2016, informáciu zo zasadnutia komisie podá na najbližšom rokovaní MsZ. 
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Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 251 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 251. 
 

 
K bodu 20 

 
Návrh na udelenie ocenení Košického samosprávneho kraja za mesto Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 252 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 252. 
 

 
K bodu 21 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Mgr. Javorský: 
- odovzdal písomnú interpeláciu – Žiadosť  o predloženie zoznamu všetkých predajov 
nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves formou verejnej súťaže za roky 2013, 2014, 2015 
a za rok 2016 do 20. 9. 2016.  
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K bodu 22 
 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 10. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do Hotela Metropol. 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.             Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta              prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  225 –  252. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
Ing. Michal Beharka, v. r.     
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.    
 
 
 
Zapísala: Mária Husová     
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková   
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 26. 9. 2016 
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