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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná dňa 13. decembra  2007 na 9. riadnom zasadnutí  
Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Spišskej Novej Vsi 
 

 
 Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 9. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných 
prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca JUDr. Michala Komaru, PhD. a neskorší príchod  Ing. 
Bečarika. Pripomenul, že 12 .12. 2007 uplynul rok od nástupu do jeho funkcie a poďakoval 
všetkým za dobrú spoluprácu. 
 
 Mgr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     52    
        z toho poslanci MsZ:          19   
                                       ostatní prítomní:             33 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     13.30 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 Mgr. Ján Volný navrhol Ing. Bc. Janku 
Brziakovú a MUDr. Jána Mokriša a do návrhovej komisie Ing. Stanislava Čurného, Ing. Vladimíra 
Filinského a Ing. Karola Mitríka. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4     
 
 
Mgr. Volný: 
- informoval o zmene programu MsZ,  
- predložil nový program, z ktorého vypadol bod 15, body 16 a 20 boli doplnené a  body 23, 24, 25 
boli predložené ako nové. 
K navrhnutému programu neboli pripomienky. 
 
Mgr. Volný: 
- dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Program bol schválený. 
 
 
P R O G R A M po doplnení:     
 
    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. Plnenie uznesení MsZ 
    6. Správa o výsledku kontrol    
    7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008 
    8. Koncepcia rozvoja športu mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2007 - 2012 
    9. Informácia k zberu KO a separovanému zberu v meste Spišská Nová Ves 
   10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2008 
   11. Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2008 
   12. Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad na rok 2008 
   13. Návrh VZN o určení názvov ulíc 
   14. Návrh VZN o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za  sociálne služby 
   15. Návrh na odpis pohľadávok 
   16. 4. zmena rozpočtu mesta 
   17. Odpredaj akcií mesta v obchodnej spoločnosti Hotel Metropol, a. s.  
   18. Návrh rozpočtu mesta na rok 2008 – 2010 
   19. Návrh na vyradenie majetku v Domove dôchodcov, Spišská Nová Ves 
   20. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
   21. Plán zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2008 
   22. Správa o výsledku kontroly NKÚ 
   23. Doplnok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
   24. Odkúpenie akcií PVS, a. s., Poprad 
   25. Návrh na zmenu a doplnenie Organizačného poriadku MsÚ a Organizačnej schémy    
         zamestnancov mesta   
   26. Interpelácie, otázky poslancov 
   27. Záver 
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K bodu 5 
 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál, 
- navrhol opravu v uznesení č. 696 – predaj nehnuteľností bol schválený uznesením č. 160 z 27. 9. 
2007 a uznesenia č. 37/2007 a 143/2007 presunúť do splnených.    
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 199 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 199. 
 
 
 
 

K bodu 6 
 
Predložil: Ing. Hamráček – hlavný kontrolór 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 6. 
Ing. Hamráček: 
- komentoval materiál. 
Ing. Filinský: 
- predloženou správou sa zaoberali na zasadnutí komisie kontroly,   
- zarazili ich postupy, ktoré sa realizovali v spoločnosti Emkobel, 
- predložil návrh na uznesenie – MsZ žiada predstavenstvo spoločnosti Emkobel o stanovisko 
k zisteným nedostatkom a o podanie informácie k prijatým opatreniam. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh Ing. Filinského - MsZ žiada predstavenstvo spoločnosti Emkobel o stanovisko 
k zisteným nedostatkom a o podanie informácie k prijatým opatreniam. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
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Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 200 k bodu 6 ako celok. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 200. 
 

 
 

K bodu 7 
 

Predložil: Ing. Hamráček – hlavný kontrolór 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Hamráček: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 201  k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 201. 
 
 

 
K bodu 8 

 
Predložil: Ing. Peter Petko – prednosta MsÚ 
  
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 8. 
PhDr. Šefčíková: 
- komentovala materiál. 
RNDr. Ruttkay: 
- zaujímal sa o návrh financovania športu, 
- v bode 2 je vyčlenená čiastka, ktorá každoročne ide z rozpočtu na rozvoj športu v meste, 
- požadoval vysvetlenie k bodom  b/ a c/. 
PhDr. Šefčíková: 
- 1,5 % prostriedkov z rozpočtu mesta je na celkové finančné zabezpečenie chodu ZŠK pri STEZ 
a ďalších športových organizácií v meste, 
- 0,3 % na podujatia organizované mestom, ktoré sú zahrnuté v kapitole školstva, 
- predpokladá sa, že dotačná komisia sa rozdelí na kultúrnu a športovú časť a z týchto finančných 
prostriedkov sa budú financovať športové akcie v meste. 
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P. Para: 
- ZŠK pri STEZ  prispieva na financovanie športovej činnosti v meste,  
- vzniklo v snahe vylepšiť podmienky pre športovanie čo najväčšieho počtu ľudí, 
- kluby organizované v ZŠK sú uvedené v koncepcii. 
Ing. Mitrík: 
- ocenil iniciatívu komisie a predkladateľov materiálu, 
- poukázal na bod 4.3, ktorému nerozumie, 
- netýka sa to TJ a športových klubov, sú tam vypísané investičné aktivity STEZ-u.   
Mgr. Volný: 
- je to otvorený materiál, ktorý sa môže dopĺňať.   
Ing. Filinský: 
- materiál je rozsiahly, dáva obraz o športe v meste, 
- v tabuľke je uvedený veľký počet zariadení a ihrísk, je prehľad o tom, čo školy v meste robia 
v športovej činnosti, 
- športová problematika sa dlhodobo prerokováva na MsZ,  
- už v roku 2000 mesto prijalo koncepciu športu a  MsZ prijalo návrh, že športové kluby dostanú  
 3 % z rozpočtu,     
- teraz dávame 1,5 % , čo je málo, hoci rozpočet je podstatne vyšší než v roku 2000,   
- materiál je kvalitný a rozsiahly. 
P. Para: 
- cieľom koncepcie nebolo stanoviť podmienky klubom, ale vytvoriť podmienky na realizáciu športu 
v meste, aby sa šport skvalitňoval, 
- poukázal na dobré úspechy v športe – bude ťažké vybrať  „Najlepšieho športovca mesta “. 
RSDr. Beňa:  
- podporil materiál,  ktorý je v súlade s koncepciou KSK, 
- sme medzi prvými v KSK, ktorí majú takúto koncepciu spracovanú,   
- niektoré veci bude treba ešte dopracovať, 
- v KSK sme schválili 2 % z prebytku rozpočtu na šport, 
- navrhol, aby sme sa po roku ku koncepcii vrátili a prehodnotili materiál.  
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 202 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 202. 
 
 
 

K bodu 9 
 
Predložil: PhDr. Semeš – zástupca primátora 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Kalafut: 
- komentoval materiál.   
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PhDr. Semeš: 
- poukázal na zmenu systém zberu odpadu pri rodinných domoch, 
- vrecia, ktoré boli dávané dlhodobo, sa menia na jednorázové, 
- osvetu sme zatiaľ pozastavili, je to náročná záležitosť, stojí dosť finančných prostriedkov, 
- v súčasnosti máme cez 300,- Sk na obyvateľa, čo sa týka majetku SEZO, 
- pracuje sa na ďalšom projekte ohľadom zberového dvora na biologický odpad. 
RNDr. Ruttkay: 
- téma je aktuálna,  je potrebné ľudí presviedčať a robiť osvetu, 
- v rodinných domoch je efekt separácie stále slabý, 
- 15. 2. 2007 bolo prijaté uznesenie, ktorého zmyslom bolo predložiť návrh aj finančnej motivácie 
občanov k separácii odpadu, 
- v plnení uznesení sa to neobjavilo, pýtal sa, či sa uvažovalo o plnení uznesenia, či sa hľadalo 
nejaké riešenie, aby uznesenie bolo naplnené, 
- ak začneme so separáciou, zníži sa množstvo ostatného odpadu a tým by mali klesnúť náklady 
na skládku,  
- poukázal na vývozy odpadu od rodinných domov, ktoré nemenia svoju frekvenciu, sú stále 
rovnaké. 
MUDr. Mokriš: 
- materiál hodnotil ako dobrý, 
- na sídliskách sú staré kontajnery, okolo ktorých je stále neporiadok,  
- navrhuje, aby aj na sídliskách sa vymenili a doplnili kontajnery za uzavreté.  
PhDr. Semeš: 
- proces je dlhodobý, za pol roka sa to nedá zrealizovať,   
- ak budeme separovať všetci, rodinné domy aj podnikatelia a budeme plniť nábehové krivky, dá 
sa uvažovať o znížení ceny komunálneho odpadu, 
- poukázal na to, že nielen rodinné domy, ale aj reštauračné jednotky netriedia odpad,    
- uvažovalo sa o zavedení čiarových kódov, aby bol prehľad o separovaní,  
- je potrebné podnietiť ľudí, aby viac separovali, 
- za triedenie dostávame finančné prostriedky, ak by sme neplnili nábehové krivky, nedostali by 
sme peniaze, 
- dohodlo sa, že ešte tohto roku sa vykryje nábehová krivka z rôznych prostriedkov, napr. aj 
z prostriedkov SEZO, ale na budúci  rok sa to už nebude možné, 
- mestá a obce, ktoré nebudú plniť nábehové krivky, budú doplácať na to z vlastného rozpočtu.   
Mgr. Volný:   
- je to komplikovaná problematika, 
- so separovaním sa začalo už pred 15-timi rokmi, potom nastal útlm, a teraz to znova rozbiehame.   
Ing. Kalafut: 
- navštívili sme okolité mestá a obce, nikde nám nebolo doporučené, aby sme šli cez  finančnú 
motiváciu, 
- aj napriek tomu rok 2008 je značne motivovaný, napríklad aj v tom, že pre tento rok sa poplatok 
za odpad nezvyšuje, 
- za separovaný zber v SEZO to bola doteraz čiastka 21,- Sk/osoba/rok, pre rok 2008 je to 28,- 
Sk/osoba/rok – je to obrovský nárast. 
RNDr. Ruttkay: 
- prijíma argumenty, ale je potrebné uznesenie uzatvoriť. 
PhDr. Semeš: 
- vyzvali sme MŠ a ZŠ,   
- budú sa vykonávať kontroly a tiež sa bude rokovať s reštauračnými zariadeniami,  
- je našou povinnosťou separovať,  pretože odpad sa hromadí,  
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Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 203 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0   
zdržali sa: 1 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 203.  
 

 
K bodu 10 

 
Predložil: Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol body 10, 11 a 12.  
Ing. Macalová: 
- komentovala  VZN.  
Ing. Bubeník:  
- finančná komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala VZN a odporúča ich schváliť, 
- v komisii k danej problematike bola veľmi živá diskusia, 
- dane sa nemenili 3 roky dozadu,  bola vykonaná analýza výšky sadzieb v jednotlivých mestách, 
- 50 % obcí a miest zvyšovalo ceny dane, 
- ak by sme dane nenavýšili, vznikla by nám značná strata. 
RNDr. Ruttkay: 
- VZN je potrebné aktualizovať, ale primerane, 
- nárast dane zo stavieb je nevyrovnaný, 
- podnikateľom narástla daň podstatne viac – u priemyselných stavieb je to 32,4 %,  stavby na 
ostatné podnikanie 34 % a ostatné stavby  53 %, 
- vyzerá to tak, že bremeno chceme dať na plecia podnikateľov a získať od nich čo najviac zdrojov, 
- poukázal na  pohľadávky mesta,  ktoré výrazne stúpli, ak zvýšime dane, nárast môže pokračovať, 
- navrhol zmenu v § 11 bod e/ miesto 49,- Sk  44,- Sk,  bod f/ miesto 67,- Sk  60,- Sk a  bod g/ 
miesto 23,- Sk  18,- Sk, čo sa ale odzrkadlí v príjmovej položke rozpočtu. 
Mgr. Volný: 
-  požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pozmeňujúci návrh. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh RNDr. Ruttkaya – navrhuje ročné sadzby dane v  § 11 v bode: 
          e/  miesto 49,- Sk  44,- Sk,  
           f/   miesto 67,-Sk  60,- Sk, 
           g/  miesto 23,- Sk 18,- Sk, 
 
Hlasovanie: 
za:  6  
proti:  2 
zdržali sa: 9 
nehlasovali:  2 
Návrh neprešiel. 
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Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 204 k bodu 10 ako celok. 
Hlasovanie: 
za:  12 
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali:  2 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 204. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 205 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 205. 
 
 
 

K bodu 12 
 
 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 206 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 206. 

 
 
 
 

K bodu 13 
 
Predložil: Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 13. 
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RNDr. Brovková: 
- komentovala materiál. 
Ing. Čurný: 
- MsV sa tým zaoberal a doporučuje zmenu v prílohe č. 1 – ulicu Horskú ponechať v celej dĺžke až 
ku napojeniu na ulicu Rybničnú a ulicu Záhradnú v smere k Rybníkom zmeniť na Poľnú. 
Mgr. Volný: 
- zmena bude akceptovaná, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 207 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 207. 

 
 
 

K bodu 14 
 
Predložil: Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 14. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál. 
MUDr. Mokriš: 
- uvedenou problematikou sa sociálno-zdravotná komisia zaoberala dvakrát, 
- poskytovanie opatrovateľskej služby zo zákona prechádza  od 1. 1. 2008 z KSK na mesto, 
- poukázal na to, že charita a Betezda nedostali peniaze na opatrovateľskú službu a že 
opatrovateľská služba prešla pod Domov dôchodcov, 
- opatrovateľsky v DD pracujú 8 hodín, 
- opatrovateľkám z charity bolo ponúknuté, aby prešli pod DD, 
- myslí si, že rádové sestry v charite to berú ako poslanie, 
- pýtal sa,  prečo  sa vylúčila z tejto služby charita, čím sa vylučuje konkurencia, 
- súhlasil s tým, aby sa za umiestnenie v DD vyberala určitá čiastka, chýba tam ale umiestnenie 
občanov v hmotnej núdzi alebo chorobe, 
- pýtal sa, či suma 5 260,- Sk platí pre všetkých. 
Ing. Mitrík: 
- výška vkladu je pre manželský pár 50 tis. Sk a pre jednotlivca 30 tis. Sk – chýba tam výška 
vkladu pre sociálne odkázaných ľudí, 
- aby sa neporušovalo VZN, navrhol doplniť bod c/ - výnimku o prijatí do zariadenia soc. služieb 
bez jednorázového vkladu môže udeliť mestská rada. 
Mgr. Volný: 
- o takýchto prípadoch sa uvažuje v zariadení dlhodobo chorých, ktoré sa plánuje zriadiť 
v priestoroch bývalej pôrodnice. 
PhDr. Semeš: 
- opatrovateľská služba je práca záslužná a potrebná, doteraz na ňu prispievalo VÚC, 
- táto činnosť spadá pod mesto od 1. 1. 2008, 
- rok 2007 je posledným rokom, kedy KSK  prispel na túto činnosť, 
- rozhodnutie nebolo ľahké a jednoduché, 
- doteraz sme prispievali sumou vyše 1 mil. Sk, 
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- na poslednom stretnutí so zástupcami charity a Betezdou sa nedospelo k žiadnemu záveru, 
nakoľko zástupcovia charity požadovali sumu 100,- Sk /h a nepripustili inú možnosť, 
- na rok 2008 je plánovaných 7 mil. Sk z rozpočtu mesta na opatrovateľskú službu, 
- poukázal na to, že charita požadovala viac peňazí na rovnaký počet ošetrovaných, ako DD, 
- ubezpečil,  že zámerom mesta je, aby opatrovaní i opatrovateľky nepocítili zmeny, 
- Betezda súhlasila s tým,  že so sumou 300 tis. Sk budú opatrovať 19 ľudí, 
- informácia bude daná cez Informátor, nie je to likvidácia opatrovateľskej služby, ale je to otázka 
ekonomických nákladov. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh Ing. Mitríka - doplniť vo VZN bod c/ - výnimku o prijatí do zariadenia soc. služieb 
bez jednorázového vkladu môže udeliť mestská rada. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 208 k bodu 14 ako celok. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 208. 

 
 
 

K bodu 15 
 
Predložil:  Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 15. 
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 209 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 209. 
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Mgr. Volný: 
- navrhol prestávku 15 min. 
 
PRESTÁVKA  10.00 – 10.15. 
 

 
K bodu 16 

 
Predložil:  Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 16. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál. 
Ing. Bubeník: 
- finančná komisia prerokovala  4. zmenu rozpočtu a odporúča ju schváliť. 
Ing. Hamráček: 
- k uvedenému materiálu nie sú pripomienky, je v súlade s platnými kritériami, 
- odporučil 4. zmenu rozpočtu schváliť. 
Ing. Mitrík: 
- zmena rozpočtu je potrebná, 
- poukázal na problematiku rekonštrukcie DD, pýtal sa, ako vedenie mesto vidí situáciu v DD, či je 
nádej na dotáciu a dokedy bude stavba zrealizovaná. 
RNDr. Ruttkay: 
- ZŠ fungujú dobre, rozpočtovo sú vykryté, učitelia dostali odmeny, 
- poukázal na problém v MŠ, učitelia sú sklamaní, nedostali ani korunu, pýtal sa, prečo je to tak. 
Ing. Gonda: 
- stavba v DD beží ďalej hoci z rôznych dôvodov bolo ohrozené financovanie stavby,  
- ide o zdroje z roku 2006 z ministerstva výstavby,   
- vedenie mesta to riešilo na rôznych úrovniach, 
- ak bude podpísaný dodatok č.1 v ktorom budú vyšpecifikované náklady hradené mestom, štátom 
a EÚ., dostaneme sa do sľubnej podoby, 
- mali by sme dostať celú dotáciu vo výške 34 mil. Sk,  
- termín ukončenia stavby 31.12. 2007 je ohrozený, 
- odhad ukončenia stavebných prác – do konca 02/2008, ukončenie projektu 12/2008 a ukončenie 
financovania projektu 06/2008. 
Mgr. Volný: 
- poďakoval všetkým zainteresovaným v súvislosti zo stavbou v DD.   
Mgr. Brezovský: 
- originálne kompetencie sú financované z podielových daní, 
- je na prioritách mesta, ako budú finančné prostriedky rozdelené, 
- MŠ a ŠJ – t. r.  majú vykryté základné platy, nárokové zložky, osobné príplatky vo výške 7%,  
- odmeny trápia každého,  sú závislé od disponobilných zdrojov   
- zo sociálneho fondu sa vyčlenilo 130 000,- Sk, učitelia MŠ dostali 500,-Sk poukážky, 
- od 1. 7. 2007 sú navýšené mzdy. 
RNDr. Ruttkay: 
- z ušetrených prostriedkov na prevádzku je možné vyplatiť odmeny,  je treba sa informovať. 
Ing. Majerník: 
- tiež mal informácie, že riaditeľky dostali odmeny, ale učitelia nie,  
- učitelia píšu petíciu primátorovi, 
- poprosil, aby sa to vysvetlilo, 
- pobúrenie vzniklo na základe toho, že učitelia na ZŠ dostanú odmeny.  
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PhDr. Šefčíková: 
- SŠZ spracuje od budúceho roka kritéria pre prideľovanie odmien. 
Mgr. Brezovský: 
- riaditeľky odmeny zatiaľ nedostali.  
Ing. Majerník: 
- pýtal sa, či pre tento rok sa už nedá nič urobiť.  
Mgr. Brezovský: 
- dostanú niečo z toho, čo bude ušetrené, 
- čo sa týka financií, nespokojnosť bude stále. 
Ing. Filinský: 
- navrhol hľadať aj iné formy úspor. 
Ing. Majerník: 
- dal návrh na vyplatenie odmien pre MŠ vo výške 250 tis. Sk. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh Ing. Majerníka – vyčleniť čiastku 250 tis. Sk na odmeny pre MŠ a zahrnúť do 
zmeny rozpočtu v roku 2008. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 210 k bodu 16 ako celok.  
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 210. 
 
 

K bodu 17 
 
Predložil:  Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 17. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 211 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 211. 
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K bodu 18 
 
Predložil:  Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 18. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál. 
Ing. Bubeník: 
- rozpočet ovplyvňuje život a dianie v meste, 
- s jeho prípravou sa začalo už v septembri 2007,  návrhy predkladali MsV i komisie, 
- rozpočet je prehľadnejší ako v minulosti, ale chýbajú v ňom napr. grafy, 
- máme dobré predpoklady na rozvoj mesta,  20 % z rozpočtu pôjde na kapitálové investície, 
- bežné príjmy rástli, podarilo sa to zvrátiť, 
- nemíňali sme viac, ako sme získavali, 
- najväčší problém je s nárastom daní, napr. Poprad zvýšil dane až o 25 %, 
- podobnú koncepciu, ako je koncepcia športu,  očakáva aj v kultúrnej oblasti, 
- poukázal na nárast výdavkov v MHD, 
- prečítal stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča schváliť rozpočet uvedený v návrhu. 
Ing. Hamráček: 
- predložil písomné stanovisko v ktorom uvádza, ktorým problémom je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť, 
- pri tvorbe rozpočtu boli dodržané pravidlá podľa platných predpisov, 
- odporučil navrhovaný rozpočet schváliť. 
RNDr. Ruttkay: 
- vystúpil za pravicový klub, 
- rozpočet je strategický materiál, je pripravený dobre, 
- súčasný rozpočet je v globále výhodnejší pre mesto,  ako rozpočet navrhnutý pre ďalší rok, 
- mesto zdedilo prebytok a tiež získalo finančné prostriedky z Lesov mesta, 
- pozitívne hodnotí aj akceptovanie požiadaviek MsV, ktorých požiadavky boli akceptované, 
- rozpočet zabezpečí chod úradu, ale smerom navonok je menej progresívny, 
- príjmy sa navýšujú  o 38 mil. Sk, 
- dochádza k poklesu investícií - v roku 2006 boli celkové investície 79 mil. Sk, v roku 2007  37 mil. 
Sk a v roku 2008 18 mil. Sk, 
- vo všetkých samosprávnych funkciách mesta je nárast o 9 %, čo nezodpovedá nárastu cien ani 
miezd, 
-  v roku 2008  to činí čiastku 87 mil. 100 tis. Sk,  oproti roku 2006 je to nárast o 22,6 %, 
- poukázal na dotáciu MHD, kde dotujeme na 1 občana sumou 300,- Sk bez rozdielu veku, 
- je potrebné hľadať efektívnejší systém zabezpečenia MHD. 
- mesto udeľuje licenciu na MHD, ktorá končí v 12/2007, pre rok 2008 licencia ešte nebola 
udelená, 
- poukázal na kapitolu športových klubov, kde je každoročne nárast, 
- mestu chýba väčší sponzor športu - mesto preberá túto funkciu, 
- apeloval na kluby, aby hľadali iné formy riešenia,  
- požiadal predložiť informáciu o výške prostriedkov pre jednotlivé športové kluby, 
-  nie je to kritika, ale iba upozornenie na čísla, 
- možno to nie je až také pozitívne, že všade na všetkých kapitolách je nárast, 
- apeloval na koaličný klub, aby sa zamysleli nad jednotlivými návrhmi, a aby ich aj prijali, 
- vyjadril podporu rekreačnému športu, 
- poukázal na cyklotrasy v meste, o ktorých sa rozpráva už roky, 
- v PHaSR, ktorý stále platí, sa spomína realizácia  cyklotrás v rokoch 2006 – 2007, 
- navrhol nájsť zdroje a odštartovať výstavbu cyklotrás, nepoliehať sa na eurofondy, 
- podal návrh – zvýšiť rozpočet oddelenia výstavby o 1,5 mil. Sk na realizáciu siete cyklotrás 
v meste a jeho okolí - presunúť z kapitoly výdavky na výkon samosprávnych funkcií, 
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- navrhol vytvoriť podmienky na rekreačné bežecké lyžovanie,  
- o. z. Kalokagatia má zariadenie na tvorbu stopy, s ktorým navrhuje uzavrieť dohodu, 
- navrhol pripraviť bežecké trate v blízkosti mesta, napr. na letisku, Košiarnom briežku, Maši, 
Novoveskej Hute alebo Grajnári a informovať o tom občanov cez Informátor alebo TVR, 
- podal návrh – v rozpočte OÚP a stavebného poriadku znížiť rozpočet v kapitole Zdravé mesto 
a ekovýchova o 155 tis. Sk a uvedenú čiastku delimitovať do kapitoly OŠ. V nej vyčleniť 100 tis. Sk 
na prípravu tratí pre bežecké lyžovanie v okolí počas zimy 2007/2008. 
Mgr. Volný: 
- bežecké stopy v minulosti existovali, nevie prečo sa zrušili, 
- je to základný rozpočet, ktorý bude prechádzať zmenami. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na kapitolu granty, 
- kladne hodnotí  zmenu organizačnej štruktúry, 
- poukázal na sociálnu oblasť – projekt seniorcentrum, 
- to, čo sa robí v soc. oblasti sú  štandardné služby, 
-  poukázal na príjmy z prenájmu pozemkov – Lesy mesta, s.  r.  o., 
- MsZ absentuje informácia o Lesoch mesta -  pýtal sa, aká je tam situácia. 
Mgr. Volný: 
- MsZ bude predložená správa o situácii v Lesoch mesta, s, r, o,, ako aj v ostatných organizáciách. 
PhDr. Semeš: 
- ocenil korektný prístup poslanca Ing. Mitríka, 
- je pripravená vízia v sociálnej oblasti,  na najbližšie zasadnutie MsZ pripravíme informáciu, 
- pre nedostatok času sa tak neudialo, ale pracuje sa na tom. 
RSDr. Beňa: 
- nie je jednoduché zakomponovať všetko do rozpočtu, 
- navrhol pre budúcnosť, aby aj opozičný klub pri tvorbe rozpočtu predložil svoj návrh, 
- nedá sa za rok urobiť všetko, ide sa na to postupne, 
- o MHD sa veľa narozprávalo, ale nedospelo sa k záveru, 
- poukázal na absenciu koncepcie v sociálnej oblasti, 
- navrhol, aby RNDr. Ruttkay stiahol svoje návrhy, ktoré sa zakomponujú do zmien rozpočtu. 
Ing. Majerník: 
- čo sa týka SAD nevie posúdiť, či je to veľa, alebo málo, 
- na stretnutiach s občanmi odznela kritika, že autobusové spoje nie sú prispôsobené vlakovému 
poriadku, 
- navrhuje pri tvorbe cestovného poriadku zakomponovať aj požiadavky občanov. 
Mgr. Volný: 
- z mestských lesov do rozpočtu pribudlo 35 mil. Sk, prispievajú tiež do športu v meste, poskytli 
pôžičku evanjelickej cirkvi, 
- je škoda, že takýto prínos z mestských lesov nebol aj predtým. 
Ing. Gerši: 
- vyjadril sa k problematike MHD v meste, 
- t. r. je výpadok tržieb 1 mil. Sk, 
- podľa zákona nemôžu byť autobusy staršie ako  16 rokov, 
- t. r. zakúpili 3 nové autobusy, 
- väčšina miest upravuje cestovné,  
- apeloval na poslancov, aby pri rozhodovaní to brali racionálne, nie pocitovo, 
- rok 2007 skončí v mínuse  – 2,5 mil. Sk, 
- 11 mil. Sk je návrh rozpočtu pre tento rok, 14 mil. Sk je reálne potrebných, 
- budú hľadať spôsob, ako vykryť tento rozdiel, 
- čo sa týka cestovných poriadkov – zaoberajú sa tým stále,  
- z hľadiska  MHD chcú  investovať a robiť MHD efektívnejšou, 
- náklady na MHD nebudú klesať, 
- licencie  končia zo zákona. 
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Ing. Filinský: 
- pýtal sa na cenu lístkov MHD. 
Ing. Gerši: 
- ceny sú v kompetencii mesta, teraz je to 11,- Sk v hotovosti a  cez čipovú kartu 9,- Sk, 
- našou snahou je, aby sa viac kupovalo cez čipové karty. 
Ing. Filinský: 
- poukázal na vyťaženosť niektorých liniek, mnoho ľudí používa autá, 
- pýtal sa, či existuje analýza  využiteľnosti liniek. 
Ing. Gerši: 
- analýza existuje, 
- z ekonomického hľadiska MHD nemusí existovať, 
- pri poklese počtu cestujúcich to ešte neznamená, že MHD netreba zabezpečovať, 
- je to služba prostredníctvom dopravcu, 
- každý zásah do dopravy metie ľudí, 
- vymyslieť efektívnejší systém MHD v meste, ako je teraz, odhadol tak na 5 %, 
- pri tvorbe cestovných poriadkov sa prispôsobujú požiadavkám občanov. 
- navrhol, aby k tvorbe cestovných poriadkov boli prizývané aj mestské časti. 
Ing. Gonda: 
- problematikou MHD v meste sme sa zaoberali na mestskej rade, 
- dnes nevieme povedať výšku cestovného v súvislosti s prechodom na euro, 
- vo Výskumnom ústave dopravy v Žiline objednali štúdiu optimalizácie mestskej verejnej dopravy, 
- dopravná licencia MHD skončí 15. 12. 2007, v 9/2007 Eurobus požiadal o novú licenciu, 
- 20.  11. 2007  bola vydaná dopravná licencia pre Eurobus, a. s., na 15 rokov. 
p. Magdoško: 
- reagoval na príspevok RNDr. Ruttkaya, 
- správa o činnosti ZŠK bude predložená po ukončení kalendárneho roka, kde bude uvedené, 
koľko ktorý klub dostal finančných prostriedkov od mesta, a koľko si zabezpečil z vlastných 
prostriedkov, 
Ing. Filinský: 
- poukázal na to, že v rozpočte MsP chýba rozšírenie kamerového systému na sídliská,  
- nenašiel tiež nadviazanie na projekt výroby tepla pomocou biomasy a plán investícií Emkobel, 
- poukázal na narastajúce nedoplatky za byty,  
- predložil návrh – pripraviť návrh na odpredaj nájomných bytov mesta SNV v prípadoch, kde 
nedoplatky výrazne rastú. 
PhDr. Semeš: 
-  predložil návrh – MsZ schvaľuje presun výdavkov z položky bežné výdavky domova dôchodcov 
na položku 7.1 Výdavky na opatrovateľskú službu – iný subjekt v sume 300 tis. Sk v rozpočte na 
rok 2008. 
RNDr. Ruttkay: 
- reagoval na návrh RSDr. Beňu, aby stiahol svoje návrhy, 
- je potrebné začať tieto procesy, nie zbytočne odkladať, 
- čo sa týka lyžiarskych trás,  pri 1. zmene rozpočtu to bude neaktuálne,  bude už jar. 
PhDr. Semeš: 
- je pripravený projekt v spolupráci s Mikroregiónom  SR na cyklotrasy. 
Ing. Bubeník: 
- pre mesto hlavným zdrojom  príjmov bude napĺňanie príjmov z fondov a grandov, 
- niektoré projekty sú spracované, pre rok 2008 je veľký priestor pre projekty, 
- niektoré projekty sú už v štádiu stavebného povolenia,  preto mesto v rámci rozpočtu 
nezabezpečovalo akcie cez úvery, 
- poukázal na zanedbanú oblasť z minulostí – Lesy mesta SNV, s. r. o., 
- navrhol doplniť uznesenie: 
-  v bode f/ - odmena pre primátora vo výške 50 %, odmena pre zástupcu primátora vo výške  
    40 %,  
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- doplniť bod h/ - zvýšiť základný plat primátora mesta na rok 2008 podľa zákona č. 253/1994 
v znení zákona č. 289/2002 podľa § 4 odst. 2 o 60 %.    
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh RNDr. Ruttkaya - zvýšiť rozpočet oddelenia výstavby o 1,5 mil. Sk na realizáciu 
siete cyklotrás v meste a jeho okolí - presunúť z kapitoly výdavky na výkon samosprávnych funkcií. 
Hlasovanie: 
za:  5     
proti:    0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Návrh neprešiel. 
 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh RNDr. Ruttkaya - v rozpočte OÚP a stavebného poriadku znížiť výdavky  v kapitole 
Zdravé mesto a ekovýchova o 155 tis. Sk a uvedenú čiastku delimitovať do kapitoly OŠ. V nej 
vyčleniť 100 tis. Sk na prípravu tratí pre bežecké lyžovanie v okolí mesta počas zimy 2007/2008. 
Hlasovanie: 
za:  5     
proti:    0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Návrh neprešiel. 
 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh Ing. Filinského - pripraviť návrh na odpredaj nájomných bytov mesta SNV 
v prípadoch, kde nedoplatky výrazne rastú. 
  
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh PhDr. Semeša - schváliť presun výdavkov z položky bežné výdavky domova 
dôchodcov na položku 7.1 Výdavky na opatrovateľskú službu – iný subjekt v sume 300 tis. Sk 
v rozpočte na rok 2008. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
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Ing. Čurný: 
- prečítal návrh Ing. Bubeníka - zvýšiť základný plat primátora mesta na rok 2008 podľa zákona  
č. 253/1994 v znení zákona č. 289/2002 podľa § 4 odst. 2 o 60 %.   
Hlasovanie: 
za:  20     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh FO, ktorý si osvojil  - schváliť odmeny pre poslancov MsZ v sume 400 tis. Sk a pre 
zamestnancov mesta v sume 1,3 mil. Sk a výdavky súvisiace s priznaním a vyplatením odmien 
zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu v roku 2008. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:    0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 1 
Návrh prešiel. 
. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č.  212 k bodu 19 ako celok. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    1 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 212. 

 
 

K bodu 19 
 

Predložil:  Ing. Petko – prednosta MsÚ 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 19. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 213 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 213. 
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K bodu 20 
 

Predložil:  Ing. Kellner – vedúci odboru organizačného a správy majetku 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol  bod 20,                                   
- poprosil Ing. Kellnera, aby ak nebudú pripomienky k jednotlivým bodom, postupne uviedol celý 
materiál a na záver sa prečítajú návrhy uznesení. 
Ing. Kellner: 
- komentoval body   20 A 1 až  20 G, 
- k žiadnemu z predložených návrhov neboli pripomienky, 
- poukázal na bod A/16, kde je potrebné doplniť cenu. 
Ing. Čurný: 
- navrhol cenu v zmysle Zásad predaja pozemkov mesta.  
 
Mgr. Volný: 
- uviedol a komentoval bod 20 H, 
- informoval o odstúpení od kúpy nehnuteľnosti Domu služieb spoločnosťou Hutné stavby, a. s.  
Košice, 
- v zmysle uznesenia bude uzatvorená zmluva so spoločnosťou Tescar, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
- mesto nevstúpi do  obchodnej spoločnosti, pri podpise zmluvy bude požadovať zloženie 10 mil. 
Sk a pri vydaní stavebného povolenia ďalších 40 mil. Sk, až následne bude povolený vklad do listu 
vlastníctva, dovtedy bude príjem za nájom príjmom mesta. V prípade odstúpenia od zmluvy 10 mil. 
Sk prepadne v prospech mesta.  Riziká mestá sú minimálne. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal jednotlivé návrhy uznesení. 
Ing. Čurný:  
 - prečítal návrhy uznesení č. 214 až 242 k bodom 20 A 1 až 20 H. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č. 214 - 242. 
                   

 
K bodu 21 

 
Predložila:  Ing. Jančíková – ved. kancelárie primátora 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 21. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 243 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 243. 
 
 

K bodu 22 
 
Predložil:  Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 22. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril spokojnosť s výsledkami kontroly NKÚ a hospodárením mesta v zmysle platných zásad. 
- ponúkol vedeniu mesta námet, aby sa vrátilo k certifikácii. 
Mgr. Volný: 
- budeme o tom uvažovať, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný: 
- prečítal návrh uznesenia č. 244 k bodu 22. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 244. 

 
 

K bodu 23 
 
Predložil:  Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
-  uviedol bod 23. 
Ing. Kellner: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 245 k bodu 23. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 245. 
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K bodu 24 
 
Predložil:  Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol a komentoval bod 24. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 246 k bodu 24. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 246. 

 
 

K bodu 25 
 
Predložil:  Mgr. Volný – primátor mesta 
 
Mgr. Volný: 
- uviedol a komentoval bod 25. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Čurný:  
- prečítal návrh uznesenia č. 247 k bodu 25. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 247. 

 
 

 
K bodu 26 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa na nové informácie vo vzťahu ku kasárňam. 
Mgr. Volný: 
- kasárne boli prevedené na s. r. o. ešte v predchádzajúcom období a patria pod Technickú 
ochranu železníc, 
- rokovania prebiehajú, zatiaľ nie sú nové informácie. 
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RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa na majetkové náležitosti letiska v meste. 
Mgr. Volný: 
- bola daná ponuka mesta ministerstvu vnútra, ktoré spravuje tento štátny majetok, v dvoch 
alternatívach – odkúpenie alebo výmena za iný majetok, 
- zatiaľ nebola dohoda ani ohlas, rokuje sa v tejto veci ďalej. 
 
Ing. Bubeník: 
- ako je situácia v spore o futbalové ihrisko. 
Mgr. Volný: 
- na krajskom súde sme spor prehrali, posudok ešte nebol doručený, 
- urobíme všetko, aby sme ihrisko získali do vlastníctva. 
 
MUDr. Pukluš: 
- obrátil sa na MsÚ a poslancov s ideou, aby uvažovali o generálnej rekonštrukcii priestoru 
rozlúčky so zosnulými, 
-  pýtal sa,  či bude dom smútku aj na novom cintoríne. 
Mgr. Volný: 
- na úrovni mesta sa tým zaoberáme, 
- poukázal na sochy, ktoré boli pri vstupe do cintorína a ktoré asi pred 30 rokmi boli odstránené,  
- prijalo sa rozhodnutie o zhotovení nových sôch, ktoré by mohli byť hotové v 11/2008. 
Ing. Gonda: 
- pripravuje sa nový dom smútku, 
- nosná časť bude na starom cintoríne, 
- pripravuje sa investičná akcia na rozšírenie hrobových miest, 
- podľa vyjadrenia odborníkov je súčasný stav vyhovujúci. 
 
Mgr. Prochotská: 
- na budúci rok si pripomíname 740. výročie 1. písomnej správy o meste a v súvislosti s tým 
poukázala na zlý stav Zimnej ulice v okolí  radnice a sochy Imaculaty, 
- pýtala sa, či sa to bude opravovať a ako sa využije priestor  vpravo od radnice. 
Mgr. Volný: 
- bude vypísaná súťaž na opravu sochy a celej tejto časti, 
- problém je v tom, že je to majetok nikoho, musíme  to najprv získať do majetku mesta, 
- je pripravený zámer, ktorý bude realizovaný  pri ďalšej rekonštrukcii námestia, čakáme na 
finančné prostriedky z EÚ. 
 
Ing. Bc. Brziaková: 
- pýtala sa, v akom štádiu je výstavba obchodného centra Billa a Lidl. 
Mgr. Volný: 
- pre spoločnosť Lidl už je vydané stavebné rozhodnutie, predpokladá termín realizácie 9/2008, 
- čo sa týka Billy, tam prebiehajú búracie práce, pozemky ešte nie sú všetky vysporiadané, 
- informoval o ďalšom postupe riešenia problémových dopravných lokalít – vybudovanie kruhového 
pri GP, svetelných križovatkách na Školskej a Gorkého ul. s prepojením tzv. zelenej vlny, 
- pri Bille bude svetelná križovatka. 
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K bodu 27 
 

Mgr. Ján Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval všetkým  
za účasť a zaželal  všetko dobré k Vianociam a novému roku. Pozval prítomných na oslavy 
Silvestra, ktoré budú spojené s oslavami Štátneho sviatku SR, 10. výročia vzniku firmy Embraco 
a zároveň aj osláv 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste. Na záver pozval všetkých na obed 
do hotela Metropol. 
 
 
 
 
             Mgr. Ján Volný      Ing.  Peter  Petko 
             primátor mesta                 prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  199 – 247. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Bc. Brziaková 
MUDr. Ján Mokriš 
 
 
Zapísala:  
Ing. Andrea Jančíková 
Mária  Husová                                                                            


