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 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 28. októbra  2009 na 12. mimoriadnom 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 12. mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných. 
Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Pavla Bečarika, Ing. Michala Beharku, Ing. Bc. Janky 
Brziakovej,  Ing. Jany Kvašňákovej a Mgr. Jolany Prochotskej. 

 
PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 14 

poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     26    
       z toho poslanci MsZ:          14   
                            ostatní prítomní:             12  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         8.15 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 RSDr. 
Juraja Beňu a MUDr. Jána Mokriša, do návrhovej komisie RNDr. Ladislava Ruttkaya, Adnana 
Akrama a Ing. Mariána Bubeníka. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4 
 

Návrh na schválenie programu rokovania. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ a dal hlasovať za predložený program. 
 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
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. Schválenie spolufinancovania projektu „MODTECH – SNV: Moderná čistiaca technika ako  
    predpoklad čistého mesta a skvalitnenia ovzdušia v Spišskej  Novej Vsi“ v rámci výzvy  
    OPŽP-PO3-09-3 
6. Záver 
 
 
 

K bodu 5 
 
Schválenie spolufinancovania projektu „MODTECH – SN V: Moderná čistiaca technika ako  
predpoklad čistého mesta a skvalitnenia ovzdušia v Spišskej  No vej Vsi“ v rámci výzvy  
OPŽP-PO3-09-3 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Záborskú o uvedenie materiálu. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu k bodu 5. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- informoval sa, čo je to schválený interný manažment. 
Ing. Záborská: 
- výzva umožňuje uchádzať sa o zdroje, ktorými bude zabezpečený manažment projektu externe, 
jedná sa o oprávnený a refundovateľný výdavok. 
RSDr. Beňa: 
- pýtal sa, či majetok, ktorý zakúpime,  bude majetkom mesta alebo firmy b Nova. 
Ing. Záborská: 
- bude to majetkom mesta, otázka prenájmu a prevádzky zakúpených vozidiel bude predmetom 
zmluvy o čerpaní nenávratného finančného príspevku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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RNDr. Ruttkay: 
- prečítal návrh uznesenia č. 604 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 604. 
 
 

 
K bodu 6 

 
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta,  poďakoval  prítomným za účasť a ukončil mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
             PhDr. Ján Volný, PhD.            Ing. Peter Petko 
                  primátor mesta                          prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo v Spišskej Novej Vsi prijalo uznesenie č. 604. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
RSDr. Juraj Beňa      ............................................. 
 
MUDr. Ján Mokriš    ............................................. 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing. Andrea Jančíková ............................................. 
 
Zapísala:  Mária Husová              ............................................. 
     
 
 


