
ZÁPISNICA 
  

napísaná dňa 27. apríla 2007 na 1. mimoriadnom zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,  

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 
  

  
 Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 1. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom 
privítal poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ a  ostatných prítomných. Ospravedlnil zo 
zasadnutia MsZ Ing. Michala Beharku. 
  
 Mgr. Ján Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 poslancov, MsZ bolo 
uznášaniaschopné. 
  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 37    
  z toho poslanci MsZ: 19   

ostatní prítomní:  18   
  
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva: 8.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva: 8.20 hod. 
  
  

K bodu 2 
  
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení Mgr. Ján Volný navrhol RSDr. Juraja Beňu a RNDr. 
Ladislava Ruttkaya a do návrhovej komisie Mgr. Jolanu Prochotskú, Ing. Janu Kvašňákovú  a Adnana Akrama. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18   
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 

  
  

K bodu 3 
  
  
Már. Volný: 
- podľa § 9 ods. 18 navrhol program mimoriadneho  mestského zastupiteľstva, za ktorý dal hlasovať. 
  
Hlasovanie: 
za:  17   
proti:  1 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
  
Program bol schválený. 
  
  
 Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Návrh na schválenie programu rokovania 
4. Návrh na odvolanie riaditeľov mestských organizácií, náčelníka MsP a ich poverenie na výkon funkcií 
5. Záver 

  
  

K bodu 4 
  
Mgr. Volný: 
- uviedol dôvody zvolania mimoriadneho MsZ a opakovane predložil návrh na odvolanie riaditeľov mestských 
organizácií, náčelníka MsP a zároveň  poverenia vykonávať doterajšie funkcie na dobu neurčitú, 
- ospravedlnil sa za predchádzajúce odvolávanie na MsZ, ktoré bolo pripravované s najlepším úmyslom, ale 
v časovom strese, 
-  v mesiacoch máj – jún prebehnú výberové konania na tieto posty a na júnovom MsZ sa budú schvaľovali už 
novozvolení riaditelia a náčelník MsP, 
- voči doterajším riaditeľom nie sú výhrady, verí, že všetci sa znova prihlásia do konkurzov, 



- naším úmyslom je, aby sa do všetkých riadiacich funkcií dosadzovali ľudia cez výberové konania a potom  MsZ, 
nie ako to bolo v minulosti, 
- otvoril rozpravu. 
Ing. Kvašňáková: 
- uvedomuje si, že toto vystúpenie neovplyvní politické rozhodnutie, 
- pýtala sa poslancov, čo sa zmenilo od posledného MsZ, keď vtedy hlasovali tak a dnes už inak, 
- apelovala na svedomie a slušnosť poslancov pri odvolávaní, 
- poďakovala riaditeľom mestských organizácií a náčelníkovi MsP za ich doterajšiu prácu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, že aj keď tento bod programu na ostatnom MsZ nebol kvalitne pripravený, výsledok hlasovania 
niečo  naznačil, 
- predniesol návrh, podľa ktorého funkčné obdobie, spôsob a dôvody odvolávania, kritéria na výber nového 
riaditeľa, ako aj zloženie výberových komisií,  by mali byť zakomponované v organizačnom poriadku organizácie, 
- vytkol spôsob, akým sa rieši táto záležitosť. 
Mgr. Volný: 
- aj keď sú pochybností, verí, že výsledok v júni nás presvedčí o tom, že sme sa rozhodli správne, 
- dúfa, že všetci dotknutí pôjdu do výberových konaní, 
- poďakoval riaditeľom mestských organizácií a náčelníkovi MsP za doterajšiu prácu, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh na uznesenie. 
  
Ing. Kvašňáková: 
- prečítala návrh na uznesenie č. 101 k bodu 4. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  2 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
  
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 101 
  
  

K bodu 5 
  

Mgr. Ján Volný, primátor mesta, ukončil mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, poďakoval prítomným 
za účasť a pozval všetkých 27. 4. 2007 o 16.00 hod. na otvorenie LTS, 28. 4. 2007 na basketbal a na Prvomájové 
oslavy do Sadu mládeže. 
  
  
  

  
Mgr. Ján Volný     Ing. Peter Petko 
 primátor mesta     prednosta MsÚ 

  
  
  
    
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
RSDr. Juraj Beňa 
RNDr. Ladislav Ruttkay 
  
  
  
  
  
Zapísala: M. Husová 
 


