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 Zápisnica 
 

napísaná d ňa  9.  júla  2009 na 22. riadnom – slávnostnom zasa dnutí  
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 22. riadne – slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo pri príležitosti otvorenia 54. ročníka Spišských trhov. 

V úvode primátor mesta privítal delegáciu z partnerského mesta Havlíčkov Brod, zastúpenú 
starostkou Ing. Janou Fischerovou a Ing. Liborom Honzárekom, poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ 
a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku a Ing. Pavla 
Bečarika, a neskorší príchod Ing. Ondreja Majerníka a RNDr. Ladislava Ruttkaya. 

 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 13 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné. 

 
 
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     30    
        z toho poslanci MsZ:          17   
                                       ostatní prítomní:             13 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:        16.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     16.35 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  Adnana 
Akrama a Mgr. Michala Demečka, do návrhovej komisie Jozefa Paru, MUDr. Jána Mokriša 
a MUDr. Jána Pukluša.  
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
  
 
 



 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol doplniť body č.: 
   6 - Návrh úpravy programového rozpočtu  mesta na rok  2009 
        8. 2. 1. – údržba a rekonštrukcia MK 
   7 - Návrh na presun v programovom rozpočte na rok 2009 
    8 - Zmena rokovacieho poriadku MsZ   
 - pýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Bez pripomienok. 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
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.  Návrh úpravy programového rozpočtu  mesta na rok  2009 
       7. 4. 3. - údržba prenajatého majetku mesta – areál Sadová ul. č.13 
 6.  Návrh úpravy programového rozpočtu  mesta na rok  2009 
      8. 2. 1. – údržba a rekonštrukcia MK 
 7.  Návrh na presun v programovom rozpočte na rok 2009 
 8.  Zmena rokovacieho poriadku MsZ   
 9.  Otvorenie trhu na tribúne - Radničné námestie 
10. Prehliadka trhu 
11. Stretnutie s poslancami VÚC, predstaviteľmi firiem, bánk, cirkví, štátnej správy  
 
 
 

 K bodu 5     
 
Návrh úpravy programového rozpo čtu  mesta na rok  2009 
7. 4. 3. - údržba prenajatého majetku mesta – areál  Sadová ul.  č. 13 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
p. Para: 
- prečítal návrh uznesenia č. 570 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 570. 



 
 K bodu 6    

 
Návrh úpravy programového rozpo čtu  mesta na rok  2009 
8. 2. 1.  - údržba a rekonštrukcia MK 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Filinský: 
- informoval o rozhodnutí mestského výboru č. 5 - schváliť v plnom rozsahu úpravu rozpočtu mesta 
na rok 2009 v časti 8. 2. 1. a neschváliť úpravu rozpočtu v časti 8. 2. 8., 
- navrhol uznesenie - MsZ v Spišskej Novej Vsi schvaľuje návrh úpravy programového rozpočtu 
mesta na rok 2009  v časti 8. 2. 1. - údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v objeme 
59 479,00 € a neschvaľuje návrh úpravy programového rozpočtu v časti 8. 2. 8. 16 500,00 € na 
technickú vybavenosť garážových boxov sídlisko Západ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
p. Para: 
- prečítal návrh Ing. Filinského. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 571. 
 

 

 K bodu 7    
 
Návrh na presun v programovom rozpo čte na rok 2009 
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran:  
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- na ostatných rokovaniach MsZ sa hovorilo o protikrízových opatreniach,  
- mesto urobilo už konkrétne opatrenia vo forme 10 %-ného šetrenia v oblasti bežných výdavkov, 
- poukázal na prognózy analytikov, ktoré hovoria o prepade až do výšky 30 % dane z príjmov 
fyzických osôb, 
- upozornil na potrebu vykonania ďalších úsporných opatrení. 
Ing. Pastiran: 
-  v pondelok na rokovaní kolégia primátora informoval o neoficiálnej predikcii vývoja daňových 
príjmov, ministerstvo financií  avizuje väčší schodok, ako sa predpokladalo, 
- 8. 7. 2009 boli prostredníctvom ZMOS-u oznámené  konkrétne informácie za konkrétne subjekty, 
- za naše mesto je predpokladaný  výpadok (oproti tomu, čo bolo schválené pri I. zmene rozpočtu) 
o ďalších 1,1 mil. € do konca roka. 
 
 
 
 



PhDr. Volný, PhD.: 
- predstavitelia samospráv komunikujú s vládou, sú to najnovšie informácie, 
- všetci máme záujem na tom, aby prepad finančných prostriedkov bol čo najnižší,  
- k danej problematike sa bude rokovať neskôr, keď budú čísla konkrétnejšie. 
 Ing. Bc. Brziaková: 
- k rozpočtu Domova dôchodcov upozornila, že refundácia prostriedkov z eurofondov sa môže  
vykonať až po podpísaní zmluvy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
p. Para: 
- prečítal návrh uznesenia č. 572 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 572. 
 

 

 K bodu 8    
 
Zmena rokovacieho poriadku MsZ   
 
PhDr.  Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8. 
RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
p. Para: 
- prečítal návrh uznesenia č. 573 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 573. 

 
 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta,  poďakoval za účasť a pozval prítomných na 
slávnostné otvorenie 54. ročníka Spišského trhu, ktoré sa konalo na Radničnom námestí pri 
tribúne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 K bodu 9 - 10     

 
Otvorenie trhu na tribúne – Radni čné námestie 
Prehliadka trhu 
 

Otvorenie 54. ročníka Spišského trhu sa konalo na tribúne - Radničné námestie. 
PhDr. Volný, PhD., po úvodnom kultúrnom programe privítal hostí z partnerských miest, 
poslankyňu NR SR Mgr. Leu Grečkovú, poslancov VÚC a MsZ, primátorov miest a starostov obcí, 
zástupcov štátnej správy, samosprávy, firiem, bánk, cirkví a všetkých prítomných. Požiadal 
zástupcov jednotlivých partnerských miest - Nitra, Havlíčkov Brod, Clausthal-Zellerfeld, 
Kisújszallás, Grójec, Joinville a  Barcelona,  aby postupne pozdravili občanov nášho mesta. 

PhDr. Volný, PhD., požiadal poslankyňu NR SR  Mgr. Leu Grečkovú, aby otvorila 54. ročník 
Spišského trhu 

O 17.30 h sa zišli pozvaní hostia v hoteli Metropol, kde prebiehali neoficiálne rozhovory a 
recepcia. 
 
 
 
 
 
 
             PhDr. Ján Volný, PhD.            Ing. Marián Kellner 
                  primátor mesta                            prednosta MsÚ 
 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo v Spišskej Novej Vsi prijalo uznesenia č. 570 -  573. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Adnan Akram 
 
 
 
Mgr. Michal Deme čko 
 
 
 
 
Zapísala:  
M. Husová 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


