
       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 70                         52 70 Spišská Nová Ves 
__________________________________________________________ 

 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 15. februára  2007 na 4. riadnom zasadnutí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo ve ľkej zasada čke Mestského úradu  v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 PhDr. Miroslav Semeš, zástupca primátora  mesta, otvoril 4. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ, 
pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil  primátora mesta, ktorý bol na ZSC v Prahe, 
poslancov RSDr. Juraja Beňu,  Ing. Michala Beharku a Ing. Ondreja Majerníka, ktorý príde neskôr. 
 
  PhDr. Semeš konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     55    
        z toho poslanci MsZ:          29  
                                       ostatní prítomní:             26   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.30 h 
 
 

K bodu 2 
 

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

K bodu 3 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Miroslav Semeš navrhol Ing. Karola 
Mitríka  a Ing. Pavla Bečarika. 
 

Do návrhovej komisie PhDr. Miroslav Semeš navrhol Ing. Mariána Bubeníka - predseda,  
JUDr. Michala Komaru, PhD. a MUDr. Jána Mokriša. 

  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 

 K bodu 4      
 
PhDr. Semeš: 
- navrhol doplniť do programu  za bod 11 - Delegovanie zástupcov mesta do orgánov obchodných 
spoločností, 
- dal hlasovať za predložený  program. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
- program  po doplnení: 
 
P R O G R A M:     
 
    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. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
    6. Prehodnotenie členstva v Únii miest a obcí SR a  Mikroregióne Slovenský raj    
    7. Schválenie členov Rady TV Reduta    
    8. Správa o kontrolnej činnosti 
    9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007      
   10. Návrh delegovania poslancov MsZ do rád škôl a školských zariadení v meste Spišská  
         Nová Ves 
   11. Návrh rozpočtu mesta na rok 2007 
   12. Delegovanie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností 
   13. Interpelácie, otázky poslancov 
   14. Záver 
 

 
 

K bodu 5 
 
Predložil:  Ing. Kellner  – vedúci OEaMM 
 
PhDr. Semeš: 
- uviedol bod a komentoval materiál. 
Ing. Mitrík: 
- v stanovisku sa hovorí, že celková plocha je 2 ha, na ktorej sa nachádza les. Mestu tak vznikne 
strata, pretože o túto časť lesa by prišlo. Pýtal sa, či si budeme uplatňovať náhradu za tento les, ak 
dáme nájom 1,- Sk/rok. 
PhDr. Semeš: 
- je to viazané na zámenu pozemkov. 7. 2. 2007 sa uskutočnilo prvé rokovanie s riaditeľkou VÚC, 
ktorá prejavila ústretovosť.  K tejto problematike sa ešte vrátime. 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 37 k bodu  5. 
 
Ing. Mitrík: 
- poopravil návrh na uznesenie v bode ukladá – vysporiadať nájomnú zmluvu v prospech 
žiadateľa. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 

 
 Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 37. 
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K bodu 6 
 
Predložil:  Mgr. Volný  – primátor mesta 
 
PhDr. Semeš: 
- komentoval materiál, 
- bližšie vysvetlil výhody vstupu do Mikroregiónu Slovenský raj. 
Ing. Mitrík: 
- podal informáciu  o vzniku Únie miest  Slovenska, ktorá vznikla ako protiváha  ZMOS, 
- mesto nepríde o veľké peniaze, ak zotrvá v ÚMS. 
PhDr. Semeš: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 38 k bodu  6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 

 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 38. 

 
 

K bodu 7 
 

Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
 
PhDr. Semeš: 
- odôvodnil  predložený návrh.  
Ing. Kucharovičová:  
- pýtala sa,  na čo sa prihliadalo pri návrhu členov Rady TV  Reduta.   
PhDr. Semeš: 
- prihliadalo sa na to, aby v Rade TV Reduta bolo zastúpenie Pravicového klubu,  Spoločného 
koaličného klubu  a  MsÚ.   
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 39 k bodu 7. 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  39. 
 
 

K bodu 8 
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Predložil: Ing. Hamrá ček – hlavný kontrolór 
 
PhDr. Semeš: 
- uviedol bod. 
Ing. Hamráček: 
- komentoval materiál, 
- bližšie sa vyjadril k jednotlivým kontrolám, 
- táto správa bola prerokovaná na zasadnutí komisie kontroly dňa 13. 02. 2007. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Semeš: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 40 k bodu  8. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 40. 
 
 

K bodu 9 
 
Predložil: Ing.  Hamrá ček – hlavný kontrolór 
 
PhDr. Semeš: 
- uviedol bod. 
Ing. Hamráček: 
- komentoval materiál, 
- navrhol zmenu -  bod 2. 8  vypustiť z plánu kontrol a nahradiť kontrolou nákladov zahrnutých do 
kalkulácie ceny tepla na rok 2007 v spoločnosti EMKOBEL, s. r. o. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Semeš: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 41 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  41. 
 

 
K bodu 10  

 
Predložil: PhDr. Miroslav Semeš – zástupca primátor a 
 
PhDr. Semeš: 
- komentoval materiál, 
- navrhol doplniť zmenu: v ZŠ Levočská ulica  Ing. Beharku vymeniť za  JUDr. Komaru, PhD. a v 
MŠ Ul. Tomášika  JUDr. Komaru, PhD.  vymeniť Ing. Beharkom.      
Ing. Kvašňáková: 
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- včera kontaktovala PhDr. Semeša v tejto veci, no nebolo vyhovené  požiadavkám ich klubu. Mrzí 
ju, že nebola delegovaná do žiadnej MŠ, ZŠ ani SŠ vo svojom volebnom obvode. Ako 
zamestnankyňa Úradu vlády pôsobí v troch krajoch ako posudzovateľ projektov  v hodnotiacich 
komisiách. Je expertkou pre prípravu grantových schém, a keďže je nominovaná do škôl, kde sú 
deti a mládež marginalizovaných skupín, dochádza tu k stretu záujmov. Uvedené školy nebudú 
môcť dávať projekty, ak v nich bude nominovaná ako expert Úradu vlády. 
PhDr. Semeš: 
- materiál už bol pripravený, nechcel ho meniť,    
- do rád škôl, kde chcela ísť Ing. Kvašňáková,  bolo nominovaných veľa poslancov. Vo volebnom 
obvode Tarča boli v predchádzajúcich rokoch nominovaní RSDr. Beňa a MUDr. Mokriš,  preto ich 
tam ponechal.     
JUDr. Komara, PhD. :  
- vzdal sa svojho delegovania v prospech Ing. Kvašňákovej na ZUŠ  REV Fabiniho. 
Ing. Bc. Brziaková : 
- je tiež v hodnotiacich komisiách, 
- myslí si, že nejde o stretu záujmov, pretože hodnotenie sa losuje, vtedy môže povedať, že nejde 
do tej hodnotiacej komisie, 
- škola podáva projekt v svojom mene. 
Ing. Kvašňáková : 
- hovorí o grantovej výzve v rámci úradu vlády, 
- nechce vytvárať chaos, chce byť nápomocná školám odborným prístupom. 
PhDr. Semeš: 
- vzdal sa nominácie v MŠ  Ul. Tomášika v prospech Ing. Kvašňákovej, 
-  požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 42 k bodu 10 – s doplnenými zmenami: 
  ZŠ Levočská – miesto Ing. Beharku JUDr. Komara, PhD., 
  MŠ Ul. Tomášika – miesto JUDr. Komaru Ing. Beharka, 
  MŠ Ul. Tomášika – miesto PhDr. Semeša Ing. Kvašňáková, 
  MŠ Potočná – ostane iba Mgr. Jolana Prochotská, 
  ŠZŠ Fabiniho – miesto Ing. Kvašňákovej PhDr. Semeš. 
Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  1 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  42. 
 
 
 
 
 
 

 
K bodu 11 

 
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
 
PhDr. Semeš: 
- uviedol bod. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál. 
PhDr. Semeš: 
- požiadal o vyjadrenie finančnej komisie. 
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Ing. Bubeník: 
- prečítal stanovisko finančnej komisie, ktorá zasadala 7. 2. 2007 – viď. príloha, 
- finančná komisia odporúča navrhovaný rozpočet schváliť. 
Ing. Hamráček: 
- podal stanovisko HK k rozpočtu – viď príloha,  
- oproti pôvodnému návrhu zmena stanoviska je v tom, že návrh rozpočtu bol predložený na 
rokovanie v MsR po prejednaní vo finančnej komisii tak, ako to určujú pravidlá rozpočtového 
hospodárenia mesta. Výška podielových daní je doložená prepočtom podľa vzorca uvedeného 
v prílohe nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb.  Návrh  rozpočtu 
na rok 2007 obsahuje rozpis investícií vo vecnom aj finančnom objeme, pre roky 2008 a 2009 
vecný plán investícií chýba, 
- návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli pred jeho schválením,     
- odporúča navrhovaný rozpočet schváliť. 
PhDr. Semeš: 
- pýtal sa, akým spôsobom  chceme predstaviť rozpočet.  
Ing. Mitrík: 
- v NR SR ak sa prejednával  rozpočet,  predseda vlády musel byť prítomný. Pýtal sa,  prečo nie je  
prítomný primátor,  ak sa prejednáva tak dôležitý materiál. Je to nekorektné voči poslancom.  
PhDr. Semeš: 
- cesta bola plánovaná,  primátor reprezentuje záujmy mesta,     
- navrhol venovať sa rozpočtu. 
MUDr. Mokriš: 
- dal  návrh za návrhovú komisiu, aby správcovia kapitol prezentovali svoj rozpočet maximálne 
 5 minút, nakoľko materiál je spracovaný písomne a bol prerokovaný na predchádzajúcom MsZ . 
 
Mgr. Palušáková: 
- predstavila rozpočet  OOPaS    
Ing. Kvašňáková:  
- navrhla presunúť čiastku 100 tis. Sk z oddelenia informatiky na vzdelávanie poslancov, 
- za komisiu kontroly sa pýtala na prebiehajúci personálny audit, v rozpočte  však chýba položka 
na tento audit. Navrhla,  aby poslanci boli informovaní o tom, aké boli kritéria a kto robí audit.     
PhDr. Semeš: 
- firma urobila štúdiu bezplatne, rozhodneme sa, ako ďalej,    
- čo sa týka presunu finančných prostriedkov, poprosil dať písomne návrhovej komisii. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- čo sa týka vzdelávania poslancov dodala,  že Nadácia otvorenej spoločnosti vydala publikáciu, 
ktorú posiela zdarma, 
- je to dobrá pomôcka pre nových predstaviteľov samosprávy, 
- doporučuje, aby MsÚ objednal  publikáciu pre všetkých poslancov. 
JUDr. Komara PhD.: 
- sociálna komisia sa zaoberala problematikou v sociálnej oblasti. VÚC t. r. vykryje 78 % 
opatrovateľskej služby, ale  v ďalších rokoch si to budú musieť vykryť mestá a obce.  
 
 
PhDr. Semeš: 
- Mgr. Palušáková už dostala úlohu z kolégia primátora.  
Ing. Mitrík: 
- na klube sa zaoberali problematikou sociálnej oblasti 
- podporuje návrh  sociálnej komisie, 
- v poslednom týždni boli medializované problémy vo vzťahu k vareniu stravy SKCH. Myslí si, že 
zlyhala komunikácia obojstranne. Je potrebné venovať sa originálnej kompetencii a nájsť rýchle 
riešenie v tejto oblasti, 
- v meste je 14 % seniorov, 
- je potrebné komplexne riešiť problém s varením stravy,    
- dal návrh -   presunúť zariadenie opatrovateľskej služby do Domova dôchodcov, kde v súčasnosti 
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prebieha  rekonštrukcia podkrovia a v priestoroch ZOS zriadiť senior centrum, 
- navrhol spracovať projekt zriadenia SENIOR - CENTRA v priestoroch ZOS na Slovenskej ulici 
alebo iných vhodných priestoroch s cieľom poskytovať komplexnú starostlivosť pre kategóriu 
dôchodcov  nášho mesta (obedy s prípadným rozvozom, klubová činnosť, internet, poradenstvo, a. 
p. ) a preveriť možnosti financovania  z prostriedkov EÚ. 
PhDr. Semeš: 
- touto otázkou sme sa zaoberali,  myšlienka vznikla už omnoho skôr, 
- v meste je približne 4,5 tis. dôchodcov,  na obedy chodí asi 120 dôchodcov, 
- skutočne ich chodí oveľa viac, ale stravujú sa v materských, základných a stredných školách, 
- neorientujme to dnes presne na ZOS Slovenská ul., ale na návrh vytvorenia SENIORCENTRA, 
ktorý by nebol len víziou, ale reálnou skutočnosťou. 
 
Ing. Gyenes:  
- odôvodnil rozpočet oddelenia informatiky.  
Bez pripomienok. 
 
PhDr. Šefčíková:  
- komentovala rozpočet oddelenia školstva, 
- rozdiel oproti pôvodnému návrhu je v navýšení položky na ocenenie „Najlepší športovci mesta“,, 
kde bol schválený nový štatút a tiež je zmena v oblasti kapitalových výdajov, kde sú navýšené 
prostriedky na schodolez v ZŠ Ing. Kožucha.     
Ing. Kucharovičová: 
- pýtala sa na navýšenie čiastky na str. 45 – vyhlasovanie „Najlepší športovci mesta“.  
PhDr. Šefčíková: 
- zmena je z dôvodu prijatia nového štatútu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- pýtala sa, či existuje materiál, ktorý má zmapované ZŠ, ktoré už žiadali v rámci operačného 
programu Základná infraštruktúra o rekonštrukciu alebo stavebné úpravy škôl, ak nie, bolo by 
dobré to urobiť, 
- tiež sa pýtala, či je pripravená vízia, ktoré školy by chceli žiadať o rekonštrukciu. 
PhDr. Šefčíková: 
- operačný program je spracovaný, 
- 5 ZŠ podalo projekty, ktoré sú v zásobníku,  2 ZŠ majú pripravené projekty.  
 
Ing. Gonda: 
-  predniesol návrh rozpočtu OVaD, ktorý je mierne chudobnejší ako minulý rok.  
Bez pripomienok. 
 
Ing. Pastiran : 
- v zastúpení Ing. Jančíkovej predniesol  rozpočet  KP. 
Bez pripomienok. 
 
9.30 – 10.00 prestávka. 
 
Ing. Kellner: 
- predniesol  zmeny v rozpočte oproti predchádzajúcemu  návrhu. 
Ing. Mitrík: 
- v  položke 711 a 712 – nákup budov a pozemkov bola navýšená čiastka. Pýtal sa, čo sa rozumie 
pod touto položkou. Nákup pozemkov by mal byť koncepčnejší. Za klub predložil návrh: spracovať 
analýzu stavu majetko-právneho usporiadania verejných priestranstiev, mestských komunikácií a 
chodníkov v meste za účelom stanovenia ďalšieho postupu pri riešení tejto problematiky.    
Ing. Kellner: 
- zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov predstavuje predovšetkým prostriedky na výkup 
pozemkov pre nové komunikácie v lokalite Hámor a Ferčekovce. Položka 711 nepočíta s 
prípadným vysporiadaním vlastníctva pozemkov pod jestvujúcimi komunikáciami mesta a tiež  
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s nákupom pozemkov pre rozvojové programy. 
 
Ing. Kalafut:  
- predniesol návrh rozpočtu oddelenia OKS. V meste je zavedený separovaný zber, z tohto dôvodu 
poukázal na zníženie poplatkov,  aby boli občania motivovaní  k separovaniu odpadu. Čo sa týka 
verejného osvetlenia,  plánujú požiadať o technický audit.     
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na poplatky za komunálny odpad, ktoré stále narastajú. Začína sa prejavovať chýbajúca 
motivácia zo strany obyvateľov. Dal návrh, aby sa prehodnotilo VZN o miestnych poplatkoch za 
komunálny  odpad a drobné stavebné odpady, zavedením finančnej motivácie občanov a 
právnických osôb k využívaniu separovaného zberu.   
PhDr. Semeš: 
- cítime potrebu v tomto konať, aby sa nezvrátil celý systém separovaného zberu. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na verejné osvetlenie, ktoré je veľkým požieračom peňazí. Dal návrh – rokovať so 
zástupcami distribútora el. energie o možnosti priameho využitia el. energie, vyrobenej 
kogeneračnými jednotkami Emkobelu, a. s., na verejné osvetlenie mesta s cieľom úspory 
nákladov.    
Ing. Kalafut:  
- v roku 2004 sa prešlo  na hromadné zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia. 
 
Ing. arch. Štub ňa: 
- predstavil rozpočet územného plánu a životného prostredia.  
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa,  prečo oddelenie ÚP navrhuje štúdie na rekonštrukciu ciest iba  na sídl. Mier, Západ a 
Tarča.  
Ing. arch. Štubňa:  
- postupne sa to bude riešiť  aj v CMZ. 
 
Mgr. Ing. Prostejovský:  
- odôvodnil rozpočet MsP, 
- porovnal  rozpočet partnerského mesta Havlíčkov Brod, ktorý je podstatne vyšší,    
- poukázal na problém parkovania a dopravy v meste.  
PhDr. Semeš: 
- problematikou parkovania sa musíme zaoberať,  je potrebné zmeniť systém spoplatňovania. 
Ing. Bečarik: 
- vyjadril sa k problematike dopravy, 
- navrhol zaoberať sa myšlienkou neplatiť na parkoviskách v SNV,  je to tiež služba občanom,   
- pýtal sa, aké sú náklady na prevádzkovanie parkovania a aké sú zisky.  Porovnať tieto čísla, či sa 
to oplatí. 
- navrhol zaoberať sa myšlienkou garážových  boxov hlavne na sídlisku Mier. 
 
 
 
PhDr. Semeš: 
- budeme sa tým zaoberať na ďalšom MsZ. 
Mgr. Ing. Prostejovský: 
- poukázal na to, že prostriedky z parkovania budú chýbať. 
 Ing. Bubeník: 
- finančná komisia navrhuje, odborne  sa zaoberať týmito problémami, 
- každý má rezervy v rozpočte, 
- je potrebné prehodnotiť VZN o parkovaní, 
- v minulosti to bol jeho návrh zaviesť parkovacie miesta,   
- parkovanie zdarma by nebolo vhodným riešením, 
- je potrebné zo strany MsP dôslednejšie k tomu pristupovať, 
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- je treba robiť osvetu.  
JUDr. Komara, PhD.: 
- sú rôzne návrhy,  čo sa týka počtu  policajtov v jednotlivých mestách, 
- odporúča vytvoriť pracovný tím k nahliadnutiu do iných miest, kde to funguje. 
PhDr. Semeš: 
- je v našom záujme zvyšovať stavy MsP.  
Mgr. Ing. Prostejovský: 
- sme zapojení do projektu Bezpečné mesto. 
 
Ing. Pastiran:  
- predniesol rozpočet  Spišského a Vianočného trhu,   
- ak sa zmení filozofia trhov, zmení sa aj rozpočet.  
 
Mgr. Bartoš: 
- predstavil rozpočet Domova dôchodcov, ktorý pozostáva z dvoch častí – dotácie zo ŠR  
a z vlastných príjmov. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na navýšenie kapitoly v Domove dôchodcov a na spolufinancovanie rekonštrukcie, 
- pýtal sa, či nebolo iné riešenie, či je nárok na  spätné vrátenie týchto financií. 
Mgr. Bartoš:  
- verejnú súťaž vypísalo mesto. 
RNDr. Rutkay: 
- už  pri vyhodnotení súťaže  bola najnižšia cena 38 mil. Sk. 
Ing. Bečarik: 
- ceny priemyselných profesií  sa zvýšili minimálne o 50 %  hore. 
Mgr. Bartoš: 
- súťaž sa robila v roku 2004.  
 
Ing. Labaj: 
- komentoval návrh rozpočtu na  rok 2007,  
- MKC podalo 6 projektov na ministerstvo  kultúry a jeden projekt na KSK, 
- navrhol, aby sa v budúcnosti MsZ zaoberalo priestormi pre mládež - klubová činnosť. 
Bez pripomienok. 
 
p. Magdoško: 
- predstavil rozpočet na rok 2007 a poukázal na tri prioritné oblasti: 
- zmena technológií krytej plavárne, 
- dokončenie rekonštrukcie sauny, 
- rekonštrukcia chladiaceho systému na zimnom štadióne,  
- apeloval na vedenie mesta, aby sa zaoberalo hotelom Šport a Preveza.    
 
 
 
 
Ing. Kvašňáková:  
- poukázala na navýšenie finančných prostriedkov na činnosť ZŠK,  
- žiadateľov je značný počet, pýtala sa,  kto sú žiadatelia. Navrhla vypracovať  metodický postup 
na prerozdeľovanie finančných prostriedkov  pre ZŠK v štruktúre: 

1. Kritéria pre výber žiadateľa o dotáciu 
2. Oprávnené, resp. neoprávnené náklady 
3. Algoritmus prerozdeľovania finančných prostriedkov 
4. Periodicita predkladania monitorovacích správ do MsZ 

MUDr. Pukluš: 
-  prihovoril sa, aby boli  využité možnosti tepelných čerpadiel. 
Ing. Mitrík: 
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- otázka energií je dominantná,  podporuje projekt zakomponovaný v rozpočte, 
- je rád, že nebude chlór na kúpalisku,  
- má pocit, že zasa len plátame kúpalisko. Robí sa filtrácia, ale nemáme urobený energetický 
systém. Navrhol zabezpečiť štúdiu efektívnosti  zriadenia  vlastnej sústavy tepelných čerpadiel s 
cieľom zníženia prevádzkových nákladov na kúpalisku a športovej hale a tiež preveriť možností 
financovania tohto projektu z prostriedkov EU. 
Ing. Bubeník: 
- je potrebné spracovať komplexný materiál pre športoviská, nájsť strategického investora, 
- zaoberať sa tým pri záverečnom účte mesta. 
p. Magdoško: 
- vysvetlil  prerozdeľovania finančných prostriedkov v ZŠK.  Najväčšiu členskú základňu má hokej, 
futbal a basketbal. 
PhDr. Semeš: 
- informoval o prevzatí majetku TJ Tatran do majetku mesta. 
Ing. Kucharovičová: 
- mala pripomienku  k investíciám,  chýba  vybudovanie umelého trávnika,   
- poukázala na investíciu strojovne, či nebudeme v ďalšom roku znova riešiť rekonštrukciu 
bazénov na krytej plavární. 
p. Magdoško: 
- cena umelého trávnika je 11 – 15 mil. Sk,  
- je potrebné spracovať plán, kedy čo budeme riešiť. 
 
Ing. Dzuríková: 
- predstavila rozpočet ZOO,  
- hlavným cieľom je vybudovanie nových ubikácií a dobudovanie detského ihriska v rozšírenej časti 
ZOO. 
Bez pripomienok. 
 
Ing. Gomol čák: 
- predstavil plán investícií  Emkobelu. 
Bez pripomienok. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol, aby stanovisko finančnej komisie bolo zahrnuté do uznesenia. 
Ing. Mitrík: 
- za Pravicový klub predniesol stanovisko k rozpočtu. Podali 6 návrhov do uznesení, ide o 
racionalizačné opatrenia, nie o navýšovanie rozpočtu,  preto poprosil o ich podporu. 
PhDr. Semeš: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal jednotlivé návrhy tak, ako boli prezentované. 
Ing. Bubeník: 
-  prečítal návrh Ing. Kvašňákovej - v položke výdavky na činnosť MsÚ presunúť čiastku 100 tis. Sk 
z oddelenia informatiky na oddelenie OPaS  na položku školenia, kurzy a semináre. 
 
 
 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  3 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
- Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
-  prečítal návrh RNDr. Ruttkaya -  prehodnotiť VZN o miestnych poplatkoch za komunálny  odpad 
a drobné stavebné odpady, zavedením finančnej motivácie občanov a právnických osôb k 
využívaniu separovaného zberu.   
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T: 31. 8. 2007 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
- Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Ing. Kvašňákovej - vypracovať metodický postup na prerozdeľovanie finančných 
prostriedkov  pre ZŠK v štruktúre: 

1. Kritéria pre výber žiadateľa o dotáciu 
2. Oprávnené, resp. neoprávnené náklady 
3. Algoritmus prerozdeľovania finančných prostriedkov 
4. Periodicita predkladania monitorovacích správ do MsZ 

Z: riad. STEZ 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1  
- Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Ing. Mitríka -  rokovať so zástupcami distribútora el. energie (Vsl. Energetika) 
o možnosti priameho využitia el. energie, vyrobenej kogeneračnými jednotkami Emkobelu, a. s., na 
verejné osvetlenie mesta s cieľom úspory nákladov. 
T: 30. 4. 2007      Z: prednosta MsÚ 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
- Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Ing. Mitríka  - spracovať projekt zriadenia SENIORCENTRA v priestoroch ZOS na 
Slovenskej ulici alebo v iných vhodných priestoroch,  s cieľom poskytovať komplexnú starostlivosť 
pre kategóriu dôchodcov  nášho mesta (obedy s prípadným rozvozom, klubová činnosť,  internet,  
poradenstvo,  a. p. ) a preveriť možnosti financovania  z prostriedkov EÚ. 
T: 30. 4. 2007     Z: prednosta MsÚ 
 
 
 
JUDr. Komara, PhD.: 
-  je potrebné všetko riešiť komplexne. 
Ing. Mitrík: 
- súhlasí s koncepciou, ale momentálne je potrebné riešiť stravovanie pre dôchodcov. 
Ing. Bc. Brziaková: 
-  je  to vo volebnom programe, 
- teraz nemáme diskutovať, ale hlasovať. 
p. Para: 
-  súhlasil s tým, aby sa to robilo komplexne. 
PhDr. Semeš: 
- prikročil k hlasovaniu. 
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Hlasovanie: 
za:  5    
proti:  0 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0  
- Návrh neprešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
-  prečítal návrh Ing. Mitríka  -  spracovať analýzu stavu majetko-právneho usporiadania verejných 
priestranstiev, mestských komunikácií a chodníkov v meste za účelom stanovenia ďalšieho 
postupu pri riešení tejto problematiky. 
T: 30. 5. 2007    Z: prednosta MsÚ 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0  
- Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal stanovisko finančnej komisie:  
1. Preveriť podmienky a možnosti zavedenia osobitného príjemcu za účelom riešenia nedoplatkov   
    vzniknutých pri užívaní mestských bytov. 
2. Komplexne  navrhnúť  možnosti riešenia  údržby a obnovy verejného osvetlenia za účelom  
    zníženia výdavkov. 
3. Zaoberať sa koncepciou kontroly parkovania a spôsobom parkovania v meste. 
4. Riešiť MHD koncepčne – hľadať cestu znižovania nákladov. 
5. Prehodnotiť výdavky na činnosť MsP – vysoký medziročný nárast, komisia doporučuje znížiť    
    výdavky. 
6. Riešiť vlastníctvo a prevádzkovnie hotelov Preveza a Šport. 
7. Racionalizovať prevádzku v príspevkovej organizácii STEZ. 
8. Navrhuje zmenu odmeňovania poslancov a neposlancov  takto: 
    BOD A.2 znie: 
    Mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva pozostáva: 

a) zo základnej poslaneckej odmeny za členstvo v MsZ vo výške 14 % z priemernej mzdy  
           v národnom hospodárstve, 

b) z odmeny za členstvo v MsR vo výške 7 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, 
c) z odmeny za  funkciu  predsedu komisie pri MsZ vo výške 500,- Sk 
d) z odmeny za funkciu predsedu mestského výboru vo výške 500,- Sk za mesiac, 
e) z odmeny za funkciu člena komisie pri MsZ vo výške 300,- Sk za mesiac, 
f) z odmeny za funkciu člena MsV vo výške 150,- Sk za mesiac, 

 
 
 
     BOD B. 1 znie: 
     Členovi komisie MsZ – neposlancovi, ktorého zvolilo MsZ za člena komisie, náleží jednorázová   
     odmena 300,- Sk za mesiac. 
     BOD B. 2 znie: 
     Členovi  mestského výboru pri MsZ – neposlancovi, ktorého zvolilo MsZ za člena MsV, náleží   
     jednorázová odmena 150,- Sk za mesiac. 
9. Využiť možnosti financovania kap. výdavkov z mimorozpočtových fondov v roku 2007: 

- Rez. Fond + očakávaný prebytok pri záverečnom účte cca 30 mil. Sk, 
- FRB cca 18,7 mil. Sk. 

10. Na kofinancovanie grantových projektov odporúča čerpanie úverových zdrojov. 
Hlasovanie: 
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za:  19   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
- Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh JUDr. Komaru, PhD.  - MsZ ukladá spracovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb  
mesta Spišská Nová Ves, zameranú na analýzu a riešenie sociálnych služieb a činnosti všetkých 
sociálno odkázaných skupín obyvateľov mesta. 
T: 31. 10. 2007       Z: prednosta MsÚ 
Hlasovanie: 
za:  19   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
-Návrh prešiel. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Ing. Bečarika – uskutočniť prieskum verejného záujmu o výstavbu garážových 
boxov na sídl. Mier a Západ. 
T. 30. 5. 2007       Z: prednosta MsÚ 
Hlasovanie: 
za:  19   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
- Návrh prešiel. 
 
PhDr. Semeš:: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 43 k bodu  11 – ako celok. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  43 
 
 
 
 

 
K bodu 12 

 
Predložil: Mgr.  Ján Volný – primátor mesta 
 
PhDr. Semeš: 
- komentoval materiál. 
Ing. Kvašňáková: 
- rešpektuje tento návrh,  ale je to veľmi strohý materiál. Pri menách chýba bližšia informácia.  
Ospravedlňuje sa, ale niektoré mená jej nič nehovoria, je potrebné ich sprezentovať. Navrhla, aby 
do najbližšieho MsZ  bola podaná presnejšia informácia.  
RNDr. Ruttkay:    
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- je to významný materiál, 
- pýtal sa,  aké je percentuálne vyjadrenie v PVS,  a. s. Poprad. 
Ing. Pastiran: 
- asi 10 %. 
Ing. Mitrík:  
- Pravicový klub dal tiež nominantov, ani jedno meno tam však nie je. Rešpektujú tento návrh. 
Vyslovil želanie a nádej, že budú konať s najlepšími úmyslami.    
PhDr. Semeš:: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 44 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  14  
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 44. 
 
 

K bodu  13 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 
Ing. Mitrík: 
- naniesol problematiku kasárni, ktoré sa nachádzajú v jeho volebnom obvode. Už v minulosti sa 
vyvíjali aktivity na získanie kasární do majetku mesta. Poprosil vedenie mesta, aby sa zaoberalo 
touto problematikou,  
- prečítal písomnú interpeláciu a odovzdal ju PhDr. Semešovi.    
PhDr. Semeš: 
- je to podnetná pripomienka, budeme sa tým zaoberať. 
Ing. Bubeník: 
- rozprával o tom s pánom primátorom, žiadosť je už pripravená na Ministerstvo výstavby SR. 
Ing. Majerník: 
- predložil požiadavku obyvateľov Dunajskej ulice z Ferčekoviec – cez ich pozemky prechádza 
trasa vysokého napätia. Požiadavka na mesto je, rokovať s VSE, aby v rámci rekonštrukcie  urobili 
aj prekládku tohto vysokého napätia. VSE požadujú  predložiť požiadavku od mesta. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- chcel navrhnúť dotáciu pre p. Ringoša z Krompách, ale MsR 8. 02. 2007 sa tým už zaoberala.  
PhDr. Semeš: 
- MsR schválila pre p. Ringoša čiastku 100 tis. Sk, počítač a vyradený nábytok. 
 
 
 
 
 
 

K bodu 14 
Záver 

 
PhDr. Semeš, zástupca primátora mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval 
všetkým  za účasť a pozval  prítomných na obed do hotela Metropol. 
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             Mgr. Ján Volný      Ing.  Peter  Petko  
             primátor mesta                 prednos ta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  37 – 44. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Ing. Karol Mitrík 
 
 
Ing. Pavol Be čarik 
 
 
 
 
 
Zapísala:  
Mária  Husová                                                                            
 
 
 
 
 


