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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 
 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 23. apríla  2009 na 20. riadnom zasadnutí  

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

 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 20. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov 
MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov JUDr. Michala 
Komaru, PhD., Ing. Karola Mitríka, Ing. Jany Kvašňákovej a neskorší príchod RSDr. Juraja Beňu 
a Ing. Michala Beharku.  

V úvode primátor mesta PhDr. Volný, PhD., zablahoželal poslancom PaedDr. Milanovi 
Vargovi a Adnanovi Akramovi k ich životným jubileám. 

Privítal tiež zástupcu HK SNV Dušana Kacvinského, ktorému udelil slovo. Pán Kacvinský 
poďakoval poslankyni NR SR Mgr. Grečkovej, primátorovi mesta a poslancom MsZ za poskytnutú 
podporu a pomoc pre HK SNV a odovzdal primátorovi mesta ďakovnú plaketu. 
 
 PhDr. Volný, PhD. konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 15 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
 
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     45   
        z toho poslanci MsZ:          18   
                                       ostatní prítomní:             27 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     13.40 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. Ján Volný, PhD., navrhol RNDr. 
Ladislava Ruttkaya a Ing. Kvetoslavu Kucharovičovú, do návrhovej komisie MUDr. Jána Mokriša, 
Mgr. Jolanu Prochotskú a Ing. Pavla Bečarika. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
  

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol doplniť program zasadnutia MsZ o nové body: 
 22 -  Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a gastroodpadu   
         v meste Spišská Nová Ves 
 23 -  Informácia o príprave stavby Most Matuškova ulica 
 24 -  VZN č. 2/29 o vylepovaní volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu v SNV 
 25 -  Zmena v delegovaní zástupcu mesta v Rade školy pri ZŠ Z. Nejedlého 
- pýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
PaedDr. Varga: 
- navrhol doplniť bod 26 - Zmena člena Dozornej rady, a. s., Emkobel. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- navrhol doplniť bod 27 - Návrh na dotáciu pre hráčov HK SNV. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol doplniť bod 28 - Schválenie dotácie pre NsP v SNV. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za predložený program 
Hlasovanie: 
za:  16    
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.  Správa o výsledku kontrol za I. štvrťrok 2009 
 6.  Zásady kontrolnej činnosti vykonávanej mestskou samosprávou 
 7.  Správa o zahraničných služobných cestách za rok 2008 
 8.  Žiadosť KSK o zrušenie jednej z podmienok MsZ v Spišskej Novej Vsi pre vstup strategického  
      investora do NsP v Spišskej Novej Vsi      
 9.  Organizačný poriadok ZOO 
10.  Návrh zmeny Organizačnej štruktúry MsÚ Spišská Nová Ves 
11.  Návrh plánu hlavných úloh mestských výborov na rok 2009 
12.  Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2008 
13.  Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves 
14.  Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2008 
15.  Rozpočtové opatrenia – viazanie výdavkov rozpočtu mesta 
16.  Návrh Zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 
17.  Menovanie predsedu Komisie kontroly pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
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18.  Prezentácia projektu VILLA NOVA 
19.  Plán opráv a investícií v Priemyselnom parku na rok 2009 
20.  Informácia o pripravenosti projektu Domu služieb 
21.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
22.  Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a gastroodpadu   
       v meste Spišská Nová Ves 
23.  Informácia o príprave stavby Most Matuškova ulica 
24.  VZN č. 2/29 o vylepovaní volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu v SNV 
25.  Zmena v delegovaní zástupcu mesta v Rade školy pri ZŠ Z. Nejedlého 
26.  Zmena člena Dozornej rady, a. s., Emkobel. 
27.  Návrh na dotáciu pre hráčov HK SNV. 
28.  Schválenie   dotácie pre NsP v SNV. 
29.  Interpelácie, otázky poslancov 
30.  Záver 
 
 

K bodu 5 
 
Správa o výsledku kontrol za I. štvr ťrok 2009 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu k problematike kontroly prevodu vlastníctva 
Sadovej č. 1. Podala podrobnejšie informácie – hlavne o prijatých a realizovaných opatreniach. 
Zároveň uviedla, že podľa záverov vyšetrovania šlo o podvod predávajúceho, avšak pre 
premlčanie skutku k trestnému stíhaniu sa už nemôže pristúpiť. 
- predniesla stanovisko k záverečnému účtu – k bodu 14.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok a požiadaviek na doplnenie realizáciu kontrolnej činnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 501 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 501. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Spišská Nová  Ves 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
Ing. Zozuľáková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- materiál nebol prerokovaný v komisii kontroly, nakoľko komisia už asi rok nezasadala, pýtal sa,  
aké výrazné zmeny sú v zásadách oproti doterajším. 
Ing. Zozuľáková: 
- zmena je v časti, ktorá sa týka zákona č. 502 – predbežná a priebežná finančná kontrola a stať 
o komisiách. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 502 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 502. 

 
 
 

K bodu 7 
 
Správa o zahrani čných služobných cestách za rok 2008 
Predložila: Ing. Jan číková, vedúca kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a  podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 503 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 503. 
 
 

 
K bodu 8 

 
Žiados ť KSK o zrušenie jednej z podmienok MsZ v Spišskej N ovej Vsi pre vstup 
strategického investora do NsP v Spišskej Novej Vsi       
Predložil: PhDr. Volný, PhD. – primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
 



5 

PhDr. Semeš, PhD.: 
- keď sa schvaľovali podmienky pre KSK, bola iná situácia,  
- teraz by sme mali upustiť od podmienky č. 5, 
- na Slovenskej ulici v DOS sa chystá projekt a stavebné povolenie na rozšírenie kapacity o 28 
obyvateľov,  bolo by to isté suplovanie pôvodného zámeru, 
- je  na škodu, že SKCH nevyužíva bývalú škôlku na Gaštanovej ulici pre tento účel. 
MUDr. Mokriš: 
- informoval sa, čo ďalej s budovou bývalého gyn.-pôrodnického oddelenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- KSK chce budovu odpredať – speňažiť. 
RNDr. Ruttkay: 
- stanovisko poslaneckého klubu už bolo prezentované, 
- nakoľko je už rozhodnuté, nebudú dnes hlasovať o tomto bode. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prijaté podmienky boli prezentované k pôvodnej žiadosti. 
RSDr. Beňa: 
- v KSK doposiaľ nebolo rozhodnuté, čo s budovou ďalej (prenájom, predaj...), 
- bude sa o tom rokovať v zastupiteľstve KSK. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 504 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 504. 

 
 

K bodu 9 
 
Organiza čný poriadok ZOO 
Predložila: Ing. Dzuriková – riadite ľka ZOO 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Dzuriková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- pozval prítomných na oslavy 20. výročia vzniku ZOO v SNV dňa 1. mája 2009 od 10.00 h, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- pri tejto príležitosti vyzvala poslancov, aby si adoptovali zvieratko v ZOO. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 505 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 505.  
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K bodu 10 
 
Návrh zmeny Organiza čnej štruktúry MsÚ Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Kellner – poverený prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Macalová, Ing. Záborská, PaedDr. Olejník, Ing. Jančíková: 
- postupne predniesli stručné zdôvodnenia prijatia po 1 pracovníkovi na jednotlivé oddelenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- považuje za atypický krok zvyšovanie počtu zamestnancov v dnešnej situácii, kedy sa hľadajú 
úsporné riešenia,  
- pýtal sa, čí nie je rezerva v kancelárii primátora, aká je efektivita Živej panorámy na STV 2  
a  koľko stojí Živá panoráma  pre mesto. 
Ing. Jančíková: 
- Živá panoráma stojí mesto ročne 600 tis. Sk, 
- informácie z STV 2 sú prenášané aj na iné webové stránky, ktoré navštívi približne denne 20 tis. 
ľudí. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa na záber mesta v Živej panoráme, čím dokáže ten záber pritiahnuť a aká je návratnosť 
financií. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- v Živej panoráme bežia aj aktuálne texty – kultúrne podujatia, prehľad o lyžiarskych strediskách, 
- umiestnenie kamery je dočasné, plánuje sa premiestnenie na budovu NsP, 
- do budúcna sa uvažuje s kamerou v lyžiarskych strediskách HorSKIpark a Dorchester. 
PhD. Semeš, PhD.: 
- materiál považuje za dobrý, nie za nejaký „rozmar“, 
- prihovára sa za schválenie uznesenia. 
RSDr. Beňa: 
- podporil návrh na prijatie 1 pracovníka pre KP, 
- v tomto volebnom období vznikla Komisia CR pri MsZ, ktorá na úrovni mesta  nemá žiadneho 
partnera, nemá s kým komunikovať, 
- informoval  o pripravovanej koncepcii Slovenský raj v rámci KSK, 
- chýba prepojenie na podnikateľov, 
- požiadal o podporu poslancov. 
RNDr. Ruttkay: 
- nespochybnil potrebu prijatia pracovníkov na jednotlivé oddelenia, rešpektuje rozhodnutie pána 
primátora, ale si  myslí, že 600 tis. Sk ročne na Živú panorámu nie je efektívne v tomto čase. 
J. Para: 
- podporil myšlienku zmien v štruktúre MsÚ, 
- je nutné upraviť počty zamestnancov, nakoľko peniaze z eurofondov  prídu aj v čase svetovej 
krízy. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- uviedla, že netreba brať do úvahy len Živú panorámu na STV 2, ale aj prepojenie na internet. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 506 k bodu 10. 
 
 
 



7 

 
 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 506. 

 
 
 

K bodu 11 
 
Návrh plánu hlavných úloh mestských výborov na rok 2009 
Predložil: Ing. Gonda – ved. odboru výstavby, ÚPaD 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na pripomienku Ing. Mitríka z ostatného rokovania MsZ, týkajúcu sa investícií  
v jednotlivých obvodoch MsV, 
-  práve v mestskej časti, kde je poslancom aj Ing. Mitrík, sa investovalo momentálne najviac 
investícií, 
- investície, ktoré sú realizované napr. v Domove dôchodcov, zimnom štadióne,  priemyselnom 
parku by sa nemali zohľadňovať ako investície tej ktorej  mestskej časti, pretože sú to investície 
pre mesto, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- je členkou MsV v spomínanej mestskej časti, 
- do Informátora dali zverejniť, čo sa v tejto mestskej časti urobilo, aby si ľudia mohli porovnať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 507 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 507. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku 10.15 – 10.30 h. 
 
 

K bodu 12 
 
Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves z a rok 2008 
Predložil: Ing. Pastiran – predseda ústrednej inv. komisie 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 12. 
 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 508 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 508. 
 
 

K bodu 13 
 
Pravidlá hospodárenia s finan čnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Macalová – ved. finan čného oddelenia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 13. 
Ing. Macalová: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá materiál prerokovala na zasadnutí dňa 20. apríla 
2009 a navrhla prijať podľa predloženého návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 509 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 509. 

 
 

K bodu 14 
 
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Pastiran – ved. odboru financií, šk olstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14. 
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Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá materiál prerokovala a odporučila prijať bez 
výhrad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval všetkým za odvedenú prácu a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 510 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 510. 

 
 

K bodu 15 
 
Rozpočtové opatrenia – viazanie výdavkov rozpo čtu mesta 
Predložil: Ing. Pastiran – ved. odboru financií, šk olstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá súhlasí s rozpočtovými opatreniami, 
- poďakoval finančnému oddeleniu za kvalitné spracovanie materiálov, ktoré majú dobrú 
vypovedaciu  hodnotu. 
Ing. Čurný: 
- informoval sa, či viazanie rozpočtu vo výške 700 tis. EUR vyjadruje výpadok podielových daní, 
- aké sú riziká a výhľad plnenia vlastných príjmov mesta, resp. bežných príjmov mesta, 
- poukázal na zámer zakúpenia 3. motorových vozidiel, pýtal sa, aké autá boli zošrotované, ako 
bolo využité šrotovné, aké autá sa kupujú a na akú potrebu, 
- informoval sa na zloženie a činnosť krízovej komisie. 
Ing. Pastiran: 
- áno, 700 tis. EUR je predpokladaný výpadok štátnych daní, 
- čo sa týka vlastných príjmov, zatiaľ sa nedá číselne porovnať, keďže daň je splatná do konca 
mája, 
- je predpoklad, že  môže dôjsť  aj k výpadku vlastných príjmov, no nemal by zasiahnuť výrazne  
rozpočet mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- komisia bola vytvorená okamžite, ako si to vyžadovala situácia, 
- je zložená z pracovníkov mesta zodpovedných za ekonomiku, predsedu finančnej komisie 
a zároveň prednostu obvodného úradu, odborníkov z ÚPSVaR, riaditeľa Daňového úradu 
a ďalších zainteresovaných, 
- podnikatelia dostali z ÚPSVaR manuál, s väčšími zamestnávateľmi sa stretol spolu 
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s poslankyňou Mgr. Grečkovou osobne, napr. Embraco. 
Ing. Čurný: 
- informoval sa, ako mestu pomáha spišsko-gemerský sociálny podnik. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- čo sa týka podniku, je v rozbehovej fáze, nie je kompetentný sa k tomu vyjadrovať. 
Ing. Kellner: 
- vysvetlil situáciu ohľadom zošrotovania a kúpy áut pre potreby MsÚ, 
- zošrotovali sa 3 autá – auto MsP (znalcom ohodnotené na 6 tis. Sk),  auto oddelenia výstavby – 
Felícia (najazdených 280 tis. km) a auto oddelenia komunálneho servisu (po platnosti  STK 
a rovnakým najazdeným objemom km), 
- s kúpou 3 vozidiel bolo uvažované v rozpočte, 
- v súčasnej dobe sa zvažuje kúpa len 2 dodávkových vozidiel pre potreby MsÚ. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na to, že v 1. Q  sa príjmy napĺňajú, ako boli naplánovalné, 
- výpadok oproti rozpočtu je zatiaľ 60 tis. EUR, 
- či prijaté opatrenia budú dostačujúce, zistíme neskôr. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- šrotovné nám vlastne pomohlo, 
- vozový park bol už v dezolátnom stave. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 511 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 511. 

 
 

K bodu 16 
 
Návrh zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Sp išská Nová Ves 
Predložil: Ing. Gonda – ved. odboru výstavby, ÚPaD 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16. 
Ing. arch. Štubňa: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 512 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 512. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Menovanie predsedu Komisie kontroly pri MsZ v Spišs kej Novej Vsi 
Predložil: PhDr. Semeš, PhD. – zástupca primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17. 
PhD. Semeš, PhD.: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhol, aby Ing. Jana Kvašňáková bola odvolaná z funkcie predsedníčky a členky Komisie 
kontroly pri MsZ v SNV, a navrhol RNDr. Ladislava Ruttkaya za predsedu a člena Komisie kontroly 
pri MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 513 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 513. 

 
 

K bodu 18 
 
Prezentácia projektu VILLA NOVA 
Prizvaný: Ing. Klau čo, Solitera, s. r. o., SNV 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a požiadal Ing. Klauča o slovo. 
Ing. Klaučo: 
- predniesol stručnú informáciu o firme a prezentoval  projekt VILLA NOVA. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 514 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 514. 
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K bodu 19 
 
Plán opráv a investícií v Priemyselnom parku na rok  2009 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
PaedDr. Varga: 
- doplnil plán opráv a investícií o investičnú akciu – vybudovanie sociálnych zariadení, kanalizačnej 
a vodovodnej prípojky k objektu  na pozemku par. č. KN 3275/3 v sume 9 300,- EUR, 
- jedná sa o halu, ktorá je v nájme firmy SEZAM, s. r. o., Žilina, 
- navrhol opravu uznesenia – celkovej sumy na 65 730,- EUR. 
Akram: 
- informoval sa na dôvod rozšírenia kamerového systému a na potrebu svetelnej reklamy za  
200 tis. SK. 
Mgr. Dluhoš: 
- návrh na svetelnú tabuľu bol predložený na základe požiadavky nájomcov priemyselného parku, 
z dôvodu zlej orientácie  v rámci mesta (Madaras park), 
- požiadavka prišla neskôr – po termíne predkladania materiálov do MsZ. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, ako stoja s finančnými zdrojmi na opravy. 
Mgr. Dluhoš: 
- opravy budú hradené zo zdrojov BIC (vlastné zdroje z príjmu nájomného),  
- úverové zdroje čerpať nebudú. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poukázal na potrebu do  budúcnosti v materiáloch uvádzať aj zdôvodnenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 515 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 515. 

 
 
 

K bodu 20 
 
Ústna Informácia o pripravenosti  projektu Domu slu žieb 
Prizvaný: p. Lipták, Tescar 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 20 a požiadal p. Liptáka o slovo. 
F. Lipták: 
- informoval o rozpracovanosti projektu Domu služieb za posledný rok (vysporiadanie pozemkov, 
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rokovania s Dexia bankou – zmeny vo vedení). 
Ing. arch. Pastiran: 
- obrazovou prezentáciou predstavil projekt od začiatku po súčasnosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- nakoľko ide o časový skĺz, pýtala sa na termín realizácie. 
F. Lipták: 
- vysporiadanie pozemkov predpokladá do konca roka 2009. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na to, že zámer bol schválený pred rokom (v zmluve sú termíny, finančné čiastky), ak 
dôjde k časovému posunu, bude potrebné prijať zmenu rozpočtu, 
- pýtal sa, ako je to s úhradou pozemku a sankciami. 
F. Lipták: 
- v zmluve je všetko uvedené. 
Ing. Čurný: 
- zaujímal sa, aký názor má vedenia mesta.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol predĺženie termínu zmluvy do konca roka 2009 alebo odstúpenie od zmluvy, je na 
poslancoch, ako rozhodnú. 
RNDr. Ruttkay: 
- navrhol hľadať riešenia, aby projekt postupoval. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- súhlasil s RNDr. Ruttkayom, 
- idea vznikla za inej ekonomickej situácie, 
- priklonil sa k názoru pokračovať v projekte. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 516 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 516. 
 

 
K bodu 21 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil:  Ing. Kellner – poverený prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 21,  
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako na predchádzajúcich MsZ (v prípade 
nepredloženia pripomienok k jednotlivým bodom, postupne bude uvedený celý materiál a na záver 
bude hlasovanie za celok. Ak bude mať niekto z poslancov návrh, aby niektorý návrh uznesenia 
bol vyňatý na samostatné hlasovanie, automaticky sa tak stane bez toho, aby sa o tom hlasovalo. 
Uznesenia sa nebudú čítať, sú predložené písomne. K žiadostiam, resp. návrhom, ktoré neboli 
predmetom rokovania MsR sa tiež hlasovalo samostatne). 
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BOD 21/1: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 1. 
Ing. Bečarik: 
- žiadosť je opakovaná, v MsR bola prerokovávaná 2-krát (1-krát záporne a 1-krát kladne), 
- navrhol, aby k bodu 1 a 2 bolo samostatné hlasovanie, 
- požiadal o podporu a prehodnotenie žiadostí pre uvedených žiadateľov, 
- ide o nefrekventovanú lokalitu. 
PaedDr. Varga: 
- je predsedom MsV v tejto lokalite, 
- stanovisko MsV, ako aj občanov,  je kladné, nebude ich to obmedzovať v pohybe, odvolávajú sa 
skôr na architektúru objektu, 
- chodník bude preložený na náklady žiadateľa, 
- ak táto žiadosť bude schválená, suseda pani Hurňanská tiež požiada o odkúpenie pozemku. 
Ing. Bubeník: 
- priklonil sa k názoru Ing. Bečarika, 
- sú to ľudia, ktorí platia dane v tomto meste, 
- mali by sme vychádzať v ústrety občanom mesta. 
RNDr. Ruttkay: 
- mal opačný názor ako Ing. Bubeník, 
- pred pol rokom sa riešila táto problematika,  teraz sa znovu k tejto žiadosti vraciame,  
- pýtal sa, či budeme rozlišovať, kto je aký občan, 
- vznikne precedens, ktorý sa môže mestu vrátiť, 
- podobných žiadostí bude pribúdať. 
Ing. Majerník: 
- z prílohy je zrejmé, že pozemok už raz bol rozšírený po chodník, 
- ak Ing. Rapáč potrebuje ešte jednu garáž, má dosť priestoru na pozemku, ktorý vlastní, môže na 
ňom stavať, 
- nevidí dôvod, prečo sa tlačiť na chodník, 
- považuje to za odvahu žiadať takýto priestor. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- ak by sa táto žiadosť schválila, rozsype sa vrece s podobnými žiadosťami, 
- v tomto prípade by pán Rapáč autom chodil po chodníku do garáže. 
Ing. arch. Štubňa: 
- z pohľadu architektúry mesta je to precedens, aký nemá obdobu, prípadné schválenie by poprelo 
ciele platného a MsZ schváleného ÚPM. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 517 k bodu 21/1. 
Hlasovanie: 
za:  6 
proti:  7 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 
 
BOD 21/2: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 2. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, o čo ide v tomto bode, vraj sa nejedná o garáž, 
- ak žiadateľ to chce využívať len na bežné účely, tak mu to prenajmime. 
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Ing. Bečarik: 
- myslí si, že nemal by byť problém zmeniť toto územie, nakoľko je nevyužívané, 
- ak Ing. Pavlík si chce pozemok kúpiť alebo prenajať, vyjdime v ústrety. 
Ing. Kellner: 
- ak by sme pozemok prenajali, muselo by sa hlasovať ako o novom návrhu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- vyjadril nesúhlas s odpredajom, uvažuje sa tam cyklotrasa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 518 k bodu 21/2. 
Hlasovanie: 
za:  2 
proti:  11 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
BODY 21/3 – 21/10: 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol  body 3 - 10 (uznesenia č. 519 - 526) a zároveň podal stručnú informáciu 
k jednotlivým bodom, 
- uvedené body  boli bez pripomienok. 
 
BOD 21/11: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 11. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa,  či firma Expo-Credit  je tá istá firma, ktorá stavala garáže na sídl. Západ 
(architektonický to vyzerá hrozne). 
Ing. Kellner: 
- projekt zatiaľ nebol predložený, takže nevedel povedať, o aké garáže sa jedná, 
- zatiaľ sa rieši vzťah k pozemkom, MsZ architektúru nerieši. 
Ing. arch. Štubňa: 
- výstavba garáži sa bude riešiť komplexne, k architektúre sa môže vyjadriť komisia výstavby 
a dopravy. 
Ing. Čurný: 
- informoval sa, či to budú poschodové garáže. 
 
BOD 21/12: 
PhDr. Volný, PhD.: 
- na základe požiadavky druhej strany materiál stiahol z rokovania. 
 
BOD 21/13: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 13, 
- nakoľko materiál nebol prerokovaný v MsR, hlasovalo sa o ňom samostatne. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 528 k bodu 21/13. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 0 
 
BOD 21/14 – 21/15: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodom 14 a 15. 
Bez pripomienok. 
 
 
BOD 21/16: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 16, 
- materiál nebol prerokovaný v MsR, hlasovalo sa o ňom samostatne. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš:: 
- prečítal návrh uznesenia č. 531 k bodu 21/16. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
BOD 21/17: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 17. 
PhDr. Semeš,PhD.: 
- navrhol doplniť uznesenie o bod 2 – MsZ poveruje primátora mesta ďalším rokovaním. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš:: 
- prečítal návrh uznesenia č. 532 k bodu 21/17. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
BOD 21/19 – 21/20: 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodom 19 a 20, 
- materiály neboli prerokované v MsR, hlasovalo sa o nich samostatne. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš:: 
- prečítal návrh uznesenia č. 533  k bodu 21/19 a 534 k bodu 21/20. 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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Hlasovanie k bodom, ku ktorým neboli pripomienky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - uviedol hlasovanie o uzneseniach  č. 519 – 527, 529, 530 (body 3  - 11, 14, 15). 
Hlasovanie: 
za:  18 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 517 –  534. 

 
 

 
K bodu  22 

 
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozloži teľných odpadov a gastroodpadu 
v meste Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Semeš, PhD. – zástupca primátora 
Prizvaný: Dr.  Mal ček 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 22. 
PhD. Semeš, PhD.: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- požiadal o opravu údajov v uznesení – bod c) celkové náklady projektu predstavujú čiastku  
6 538 093,95 EUR a  bod d) spolufinancovanie  predstavuje čiastku 326 904,70 EUR, 
- privítal zástupcov firmy B Nova a udelil slovo Dr. Malčekovi. 
Dr. Malček: 
- je konateľom spoločnosti Redox servis Lučenec, 
- pre mesto pripravujú projekt, ktorého cieľom je zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady, 
- prezentoval aktuálny stav projektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Dr. Malčekovi za informácie a zároveň informoval o ďalších schválených projektoch, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- informoval sa, aká je náväznosť na firmu B Nova, keďže majetok je mestský. 
Dr. Malček: 
- postupuje sa v zmysle pravidiel európskej komisie, aby nedochádzalo k transferom majetku od 
oprávnených  žiadateľov k ďalším subjektom, 
- majiteľom celej techniky a technológie bude mesto SNV, 
- mesto tento majetok nemôže dať do prenájmu, ale môže ho vložiť ako nefinančný vklad 
k užívaniu, tzv. bezplatný prenájom,  organizácii nakladajúcej s odpadmi, 
- mesto nemôže majetok odpredať 5 rokov, potom sa môže rozhodnúť, čo s tým ďalej (prenájom, 
predaj),  
- hodnota majetku je 70 – 80 mil. Sk. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- tento materiál nie je „rozmar“,  
- je to zákonná povinnosť mesta spracovávať biologicky rozložiteľný odpad (BRO), preto požiadal 
poslancov o podporu,  
- BRO by sa mal spracovať na palivo. 
Ing. Majerník. 
- pýtal sa, či výsledný produkt – palivo, bude možné spaľovať v kotolni na bioštiepku na Mieri. 
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Dr. Malček: 
- palivo sa bude spracovávať v stredných a veľkých kotloch, 
- jeho výhrevnosť je ako výhrev hnedého uhlia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Dr. Malčekovi za informácie, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 535 k bodu 22. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 535. 
 
 

K bodu 23 
 
Informácia o príprave stavby Most Matuškova ulica 
Predložil: Ing. Gonda - ved. odboru výstavby, ÚPaD 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 23 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 536 k bodu 23. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 536. 
 

 
K bodu 24 

 
VZN č. 2/2009 o vylepovaní volebných plagátov pre vo ľby do Európskeho parlamentu v SNV 
Predložila: RNDr. Brovková, ved. organiza čného oddelenia 
  
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 24. 
RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa, či plagáty možno vylepovať len pred Nostalgiou na určených paneloch. 
RNDr. Brovková: 
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- áno, ostatné vylepové  plochy sú určené na reklamy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o opravu chyby v dátume –  platnosť od 8. 5. 2009, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 537 k bodu 24. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 537. 
 
 

 
K bodu 25 

 
Zmena v delegovaní zástupcu mesta v Rade školy pri ZŠ Z. Nejedlého  
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 25 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 538 k bodu 25. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 538. 
 
 
 

K bodu 26 
. 
Zmena člena Dozornej rady, a. s., Emkobel. 
Predložil: PaedDr. Varga, poslanec MsZ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 26. 
PaedDr. Varga: 
- navrhol odvolanie člena Dozornej rady, a. s., Emkobel, Pavla Šefčíka a schválenie nového člena 
Dozornej rady, a. s., Emkobel,  Stanislava Snopka. 
RNDr. Ruttkay: 
- pýtal sa na dôvod tejto zmeny. 
PaedDr. Varga: 
- ide o konflikt záujmov, nakoľko Pavol Šefčík pracuje ako riaditeľ pobočky spoločnosti Tomášek 
servis, s. r. o., ktorá zabezpečuje na Slovensku výstavbu bioplynových elektrárni.  
PhDr. Volný, PhD.: 
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- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 539 k bodu 26. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:    0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 539. 
 
 

K bodu 27 
 

Návrh na dotáciu pre hrá čov HK SNV. 
Predložil: PhDr. Semeš, PhD., zástupca primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 27. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- navrhol dotáciu pre hráčov HK SNV vo výške 16 600,- EUR za postup do extraligy. 
J. Para: 
- podporil túto myšlienku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 540 k bodu 27. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 540. 
 
 

K bodu 28 
 
Schválenie dotácie pre NsP v SNV. 
Predložil: Ing. Be čarik, poslanec MsZ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 28. 
Ing. Bečarik: 
- predniesol žiadosť NsP SNV o finančnú pomoc vo výške 8 300,- EUR na zabezpečenie prístroja 
na kryoterapiu pre neurologické oddelenie, 
- prístroj sa užíva na oddelení 6 mesiacov bezplatne, teraz končí platnosť zmluvy o prenájme.  
RSDr. Beňa: 
- podporil návrh Ing. Bečarika, 
- predložil žiadosť o finančnú pomoc vo výške 3 300,- EUR na zakúpenie odsávačky  pre interné 
oddelenie NsP v SNV.  
MUDr. Mokriš: 
- podporil investície mesta do NsP. 
Ing. Čurný: 
- poukázal na to, že NsP ide do prenájmu, prečo ju dovybavujeme. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- NsP bude stále naša, pretože slúži občanom nášho mesta. 
RNDr. Ruttkay: 
- NsP patrí pod zriaďovateľa KSK  -  aké sú ich priority, už druhý krát na rokovaní MsZ sa 
venujeme dotáciám pre NsP. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na dobrú spoluprácu s KSK. 
RSDr. Beňa: 
- aj keď NsP patrí pod KSK, slúži pre obyvateľov nášho mesta. 
PhDr. Semeš: 
- investícia do zdravia je najlepšou investíciou, 
- navrhol sumu navrhnutú RSDr. Beňom upraviť na 3 333,- EUR, 
- NsP je v súčasnosti v dobrých číslach. 
J. Para: 
- navrhol ukončiť diskusiu k tomuto bodu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 541 k bodu 28. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 541. 

 
 

K bodu 29 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Interpelácie neboli doručené žiadne. 
 
Mgr. Prochotská: 
- informovala o návrhu kultúrnej komisie – zaslať návrh na udelenie ocenenia Ceny Košického 
samosprávneho kraja  pre primátora mesta  PhDr. Jána Volného, PhD. K návrhu sa pripojili: 
Galéria umelcov Spiša, Spišské osvetové stredisko a Múzeum Spiša, 
- Cena KSK je verejným ocenením, 
- pýtala sa poslancov na súhlas, či sa pripoja k tomuto návrhu, 
- prečítala návrh uznesenia č. 542 k bodu 29. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 542. 
 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa, aká je situácia ohľadom obsadenia funkcie prednostu MsÚ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- v súčasnej dobe je poverený funkciou prednostu MsÚ Ing. Kellner, do  1 mesiaca by malo byť 
obsadenie tejto funkcie definitívne doriešené. 
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K bodu 30 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol.   

 
Zároveň pozval všetkých na akcie v budúcom týždni - Otvorenie letnej turistickej sezóny, 

odovzdávanie Ceny mesta za rok 2008, Ceny primátora mesta a oslavy pri príležitosti 20. výročia 
vzniku ZOO. 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Marián Kellner 
                   primátor mesta                 p overený prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  501 –  542.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Bc. Brziaková 
 
 
 
PaedDr. Milan Varga 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  
M. Husová                                                                            
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