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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 3.  júna  2010 na 28. 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 28. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov 
MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Jozefa Paru, 
Ing. Jany Kvašňákovej a neskorší príchod MUDr. Jána Pukluša. 
 

V úvode primátor mesta PhDr. Volný, PhD., zablahoželal Mgr. Jolane Prochotskej a RSDr. 
Jurajovi Beňovi k ich životným jubileám. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     47    
       z toho poslanci MsZ:          19   
                            ostatní prítomní:             28 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.15 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 PhDr. 
Miroslava Semeša, PhD. a MUDr. Jána Mokriša, do návrhovej komisie Mgr. Michala Demečka, 
Adnana Akrama a Ing. Pavla Bečarika. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17    
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, 
- navrhol doplniť nový bod č. 20 – Predaj akcií hotela Metropol, a. s., SNV, 
- 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. Plnenie uznesení MsZ 
6. Aktuálne podané a pripravované projekty Mesta Spišská Nová Ves 
7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves 
8. Návrh na vyradenie prebytočného majetku v správe ZŠ Nad Medzou 1 
9. Rekonštrukcie základných škôl - dofinancovanie 
10. Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
      v meste Spišská Nová Ves 
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na nové funkčné obdobie 
12. VZN č. 4/2010 o úhradách za soc. služby poskytované v zariadeniach soc. služieb   
      v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
13. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti s účasťou mesta za rok 2009 
14. Zriaďovateľská listina Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi - zariadenia pre seniorov 
15. Pilotný projekt občianskej stráže 
16. Zoznam poskytnutých dotácií za 1. polrok 2010 
17. Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2010 
18. Plán kontrol na 2. polrok 2010 
19. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
20. Predaj akcií hotela Metropol, a. s., SNV 
21. Interpelácie, otázky poslancov 
22. Záver 
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K bodu 5 
 

Plnenie uznesení MsZ 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 698 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 698. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Aktuálne podané a pripravované projekty Mesta Spišs ká Nová Ves 
Predložila: Ing.  Zuzana Záborská, ÚRM 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol bod 6. 
Ing. Záborská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- vytkol, že na tlačenie brožúr sa vynakladajú veľké finančné prostriedky (300 tis. €), 
- v súvislosti s Gotickou cestou poukázal na vstup do mesta smerom od Rožňavy, kde po obidvoch 
stranách sa nachádzajú kopy hnoja, ležia tam kravy, terén je rozbahnený, vozí sa tam krmivo, je 
prekvapený, že nikomu to nevadí. 
Ing. Záborská: 
- vysvetlila, že prvý projekt je zameraný nielen na brožúry, ale aj na propagáciu mesta a územia 
Slovenského raja, nie Gotickej cesty, 
- ide o projekt v celkovom náklade 300 tis. €, 
- výzva je zameraná vyslovene na marketing a propagáciu cestovného ruchu, nemôžme sa 
uchádzať o žiaden hmotný majetok, ani investičné aktivity, 
- Gotická cesta je predmetom druhého projektu, kde mesto vstupuje len ako partner, nebude nás 
to stáť ani cent.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že včera 2. 6. 2010 sa u nás za účasti podpredsedu KSK Ing. Ďurovčíka konalo 
výjazdové zasadnutie komisie cestovného ruchu KSK,  na ktorom odznelo množstvo nových 
podnetov, 
 - čo sa týka propagácie,  je tiež veľmi potrebná. 
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PhDr. Semeš, PhD.: 
- poznamenal, že to nie sú brožúrky, ale prospekty s predstavením Národného parku Slovenský 
raj, 
- takýchto prospektov nikdy nie je dosť, využívajú sa napr. na výstavách cestovného ruchu, v TIC, 
- uviedol, že nedávno bol na služobnej ceste v L´Aigle, kde stáda kráv boli na každom kroku, 
- čo sa týka neporiadku, je potrebné upozorniť majiteľa, aby si tam upratal. 
Ing. Bubeník: 
- celý areál (kone, kravy) vníma pozitívne, ako súčasť života. 
Ing. Mitrík: 
- súhlasil s tým, že je tam neporiadok, nereprezentuje nás to dobre. 
Ing. Čurný: 
- bol spokojný s tým, že rozvíril diskusiu, aspoň bude snahou mesta zjednať nápravu. 
Ing. Majerník: 
- ubezpečil, že týmto problémom sa MsV č. 3 zaoberá už dlhšie, 
- p. Pálfymu odkazmi, ale aj písomne dávali na vedomie, aby zjednal nápravu, 
- poďakoval za dobre udržiavaný cyklistický chodník, 
- poukázal na ďalší problém - zástavku MHD č. 3, kde niet kam vystúpiť, nakoľko terén v okolí 
zástavky je rozbahnený, cestujúci musia vystupovať do priekopy, s Ing. Gondom o tejto veci 
rokovali, navrhli osadiť panel, čo nebolo možné, pretože pozemok nie je mestský, 
- p. Pálfymu tiež navrhli, aby položil „koberec“ cez cestu, keď prechádzajú kravy, aby cesta ostala 
čistá. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave projektov, zvlášť Ing. Záborskej, 
- informoval, že v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu boli schválené ďalšie projekty – 3 
investičné a 2 neinvestičné v celkovej hodnote 5 237 000 €, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 699 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 699. 

 
 
 

K bodu 7 
 

Návrh na 2. zmenu rozpo čtu Mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- finančná komisia prerokovala 2. zmenu rozpočtu a odporučila ju schváliť. 
RNDr. Ruttkay: 
- uviedol, že pozitívne pre mesto je, že získava nové finančné prostriedky z eurofondov, ale na 
druhej strane ho mrzí, že mesto sa zadlžuje,  
- výška úveru predstavuje spolu sumu 5,2 mil. €, 
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- poukázal na rezervy v rozpočte mesta, vytkol napr. panoramatické zábery mesta, opýtal sa, aká 
je efektivita tejto investície, 
- znova poukázal na rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne vo výške 1 mil. € a poznamenal, že 
ďalšie investície, ktoré boli sľubované na ostatnom MsZ do Zimného štadióna zrejme nepôjdu, 
- opýtal sa na združenú investíciu kruhovej križovatky pri Geologickom  prieskume, kde mesto 
investuje 173 tis. €, 
- opýtal sa, akou sumou prispeje VÚC na kruhovú križovatku, keďže ide o združené prostriedky. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- križovatka je pre mesto veľmi potrebná, VÚC na ňu združuje sumu 500 tis. €, ktorá je rozdelená  
do viacerých stavieb, 
- tieto peniaze sú na mieste, ináč by sme križovatku nepostavili. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, akou sumou do križovatky prispeje VÚC, 
- podotkol, že mesto v tomto prípade investuje do cudzieho majetku. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- mesto investuje do svojho majetku, 
- uviedol, že sa nejedná len o kruhovú križovatku, ale ide o viacero stavieb, napr. preložky 
vodovodu, plynu, elektriky, cyklochodníky, chodníky, 
- informoval o rokovaní s VÚC ku kruhovej križovatke 1. 6. 2010 v Radnici mesta, nakoľko nám 
hrozilo, že stavebné povolenie „padne“, 
- navrhol RNDr. Ruttkayovi osobné stretnutie kvôli podrobnejším informáciám. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že stavba sa skladá z viacerých objektov a to: 
     Kruhová križovatka – investorom bude KSK z prostriedkov EÚ,   
     Cyklistický chodník, chodník pre peších, náhradné parkovisko – investorom bude mesto SNV  
     a úhrada bude zo združených prostriedkov (vlastné zdroje mesta). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že mesto sa snaží o rekonštrukciu tejto križovatky cca 20 rokov, stalo sa tam 
množstvo dopravných nehôd, je to nebezpečný úsek, 
- pri tejto križovatke sa stretávajú komunikácie VÚC a mesta, z toho dôvodu sa  združujú finančné 
prostriedky, 
- čo sa týka kamery, je to vec názoru, v súčasnosti mesto dosiahlo zníženie poplatku, 
- do budúcna sa plánuje presun kamery do lyžiarskeho strediska HorSKIpark. 
Ing. Mitrík: 
- vytkol, že sa tešíme z úspešnosti projektov, ale nie sme pripravení na preklenovacie obdobie, 
- už v decembri 2009 upozornil, že za predaj pozemkov pri Kauflande peniaze nezískame, 
- dnes sa schvaľujú ďalšie projekty, čím mesto na seba berie ďalšie záväzky, 
- upozornil, že rezervný fond je vyčerpaný a teraz sa chystáme „vymiesť“ aj mestské lesy, kde je 
katastrofálna situácia, nazval to vykrádaním mestských lesov, 
-  poznamenal, že úverové zaťaženie rastie a bude rásť aj naďalej, nakoľko berieme na seba čoraz 
viac záväzkov. 
Ing. Čurný: 
- citoval primátora zo zápisu MsZ 29. 4. 2010 k oprave cesty na Rybničnej ulici v Novoveskej Hute,  
- poznamenal, že riaditeľ Lesov mesta, s. r. o.,  a poslanec PaedDr. Varga ho ubezpečili, že 
oprava cesty na  Rybničnej ulice je už vyriešená, že Lesy mesta, s. r. o., už mestu odviedli 663 878 
€,  
- vytkol primátorovi, že sa to nepremietlo v 2. zmene rozpočtu, 
- znova zopakoval návrh uznesenia, ktorý predložil aj 29. 4. 2010 – mestské zastupiteľstvo:  
a) schvaľuje zvýšenie výdavku na rekonštrukciu mestských komunikácií - riešenie havarijného 
stavu mestskej komunikácie na Rybničnej ulici o 70 000 €,  
b) žiada volené orgány Lesov mesta, s. r. o., a to valné zhromaždenie a dozornú radu riešiť 
problematiku zvozu guľatiny po mestskej komunikácii Rybničná ulica s dôrazom na dodržiavanie 
technických parametrov komunikácie.  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- potvrdil, že platí to, čo povedal, ale je potrebný istý čas na realizáciu, 
- zvažuje sa aj alternatíva vyčkať s opravou cesty po dokončení výstavby Horského parku, nakoľko 
sa tam budú presúvať mechanizmy, aby sa cesta znova nepoškodila, 
- čo sa týka peňazí na Zimný štadión, všetko je ešte otvorené, pracuje sa na tom, aby olympiáda 
pre nepočujúcich sa uskutočnila, rozhodne o tom Kongres národných olympijských výborov  
v najbližších týždňoch, 
- poznamenal, že sme v tejto akcii veľmi opatrní, nešli sme  do ďalších investícií, ako napr. 
v Poprade alebo Kežmarku, 
- čo sa týka situácie mesta, prečítal hodnotenie ratingovej agentúry Moody´s, kde sa uvádza, že 
aktuálne hodnotenie mesta je na najvyššej úrovni v rámci tejto skupiny, podobné ratingové 
hodnotenie má iba KSK a mesto Poprad, na nižšej úrovni sú napr. Banská Bystrica, Košice 
a Prešov.  
Ing. Bubeník: 
- vyjadril sa k zadlžovaniu mesta – je potrebné si uvedomiť, že projekty z eurofondov sú jedinečné, 
ktovie, či sa budú opakovať a v akom rozsahu, 
- zdroje, ktoré sú naplánované z predaja majetku mesta sa môžu ešte zrealizovať – ak nie toho 
roku, tak na budúci rok, potom sa môžu úvery jednorázovo splatiť, 
- čo sa  týka Lesov mesta, s. r. o., v minulosti boli príjmy z lesov a investície do nich o polovicu 
nižšie, ako teraz, 
- pozval prítomných na obhliadku Zimného štadióna, aby sa presvedčili, čo všetko sa tam urobilo. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol, že mali by sme sa tešiť z toho, že mesto získalo toľko finančných prostriedkov 
z eurofondov, po roku 2013 už taká šanca nebude, 
- mnohé mestá by boli radi, keby mohli takým spôsobom investovať. 
Ing. Mitrík: 
- bol prekvapený z reakcie Ing. Bubeníka, jeho vystúpenie hodnotil ako nekvalifikované, 
- nemôže byť jedno, či sa predajú pozemky teraz, alebo budúci rok, 
- vyčítal, že na začiatku roka sa tým fiktívne vykryla vyrovnanosť rozpočtu. 
RNDr. Ruttkay: 
- vyjadril sa k Zimnému štadiónu – súhlasil s jeho rekonštrukciou, ale nevedel sa stotožniť s cenou 
za rekonštrukciu šatní (32 mil. Sk za 8 šatní), čo považoval za neefektívne a predražené, 
- súhlasil s investovaním do projektov, ale podotkol, že úver 2,5 mil. €, ktorý mesto zobralo minulý 
rok, nešiel len do projektov. 
Ing. Petko: 
- informoval, že úverová zaťaženosť mesta je 22 % (väčšina miest má cca 50 %), 
- ak zoberieme teraz pôžičku, zvýši na úverová zaťaženosť na 27 %, čo nie je veľa. 
Ing. Bubeník: 
- požiadal Ing. Gondu, aby doložil presný rozpočet na rekonštrukciu šatní, ako aj celého Zimného 
štadióna a aby poslanci MsZ sa prišli pozrieť, čo všetko sa urobilo a zrekonštruovalo, a koľko 
peňazí to stálo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poslanci MsZ mali možnosť sa ísť pozrieť na rekonštrukciu šatní, 
- bol prekvapený z reakcie RNDr. Ruttkaya, ak si myslí, že je to predražené, mal urobiť určité 
kroky, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh Ing. Čurného – mestské zastupiteľstvo:  
a) schvaľuje zvýšenie výdavku na rekonštrukciu mestských komunikácií – riešenie havarijného 
stavu mestskej komunikácie na Rybničnej ulici o 70 000 €,  
b) žiada volené orgány Lesov mesta, s. r. o., a to valné zhromaždenie a dozornú radu riešiť 
problematiku zvozu guľatiny po mestskej komunikácii Rybničná ulica s dôrazom na dodržiavanie 
technických parametrov komunikácie. 
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Hlasovanie: 
za:  7     
proti:    2 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 700 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:    2 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 700. 

 
 

 
K bodu 8 

 
Návrh na vyradenie prebyto čného majetku v správe ZŠ Nad Medzou 1 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vzhľadom na určité nejasnosti navrhol stiahnuť bod z rokovania MsZ.  
 
 
 

K bodu 9 
 
Rekonštrukcie základných škôl - dofinancovanie 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na chybu v materiáli - v ZŠ Nad Medzou je chybne uvedený počet umývadiel a batérií, 
zistil, že za sumu 1 000 € bolo zakúpených 6 umývadiel a 6 batérií, 
- opýtal sa, aké budú typy striech a z akej krytiny. 
Ing. Gonda: 
- projektová dokumentácia bola urobená v plnom rozsahu a boli v nej navrhnuté sedlové strechy 
s novou krytinou, ale z úsporných dôvodov to bolo zamietnuté, 
- vzhľadom na to, že došlo k zníženiu normatívu na jedného žiaka, muselo sa prehodnotiť aj 
technické riešenie, 
- sedlová strecha bude len na jednom pavilóne a bude financovaná z európskych peňazí,  
- ostatné strechy budú rekonštruované – ide o pultové strechy s novou tepelnou izoláciou a novou 
hydroizoláciou. 
PhDr. Volný, PhD. 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 701 k bodu 9. 
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Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 701. 
 
 

K bodu 10 
 
Utvorenie volebných obvodov a ur čenie po čtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch  
v meste Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. RNDr. Lívia Brovková, vedúca organ izačného oddelenia  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že MsR bol predložený (okrem iných návrhov) aj návrh na vytvorenie samostatných 
volebných obvodov Novoveská Huta aj Ferčekovce, ale MsR jednoznačne preferovala návrh, ktorý 
bol predložený MsZ, a to vytvorenie dvoch volebných obvodov s celkovým počtom poslancov 19, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- reagoval na to, že akákoľvek alternatíva sa príjme, nezabráni sa tomu, aby poslanci 
nekandidovali v obvode, kde nemajú trvalý pobyt,  
- opýtal sa, vzhľadom na ohlasy niektorých občanov, prečo sa to schvaľuje teraz pred voľbami. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vždy sa to robilo pred voľbami, 
- čakalo sa na novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá bola prijatá v marci 2010,  
- pripomenul, aké boli počty poslancov v jednotlivých volebných obdobiach: v rokoch 1990 – 1994 
bolo v MsZ 46 poslancov, 1994 – 1998 tiež 46 poslancov, 1998 – 2002 36 poslancov, 2002 – 2006 
21 poslancov a tiež v tomto volebnom období  2006 – 2010 je 21 poslancov, 
- je na rozhodnutí MsZ, ktorú alternatívu prijme. 
Ing. Čurný: 
- mrzí ho, že Novoveská Huta nebude mať znova poslanca v MsZ, 
- navrhol zníženie počtu poslancov z 19 na 15 z dôvodu zefektívnenia činnosti MsZ, ako aj 
z úsporných  dôvodov,  
- reagoval na počet volebných obvodov – dal návrh na zníženie z dvoch na jeden, ktorý ale stiahol 
späť, nakoľko to neumožňuje zákon,  
- poukázal na problém, ktorý môže vzniknúť krúžkovaním „až“ 11 poslancov, myslí si, že bude veľa 
neplatných hlasov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že krúžkovať sa môže maximálne 11 mien, môže to byť aj menej, 
- Spišská Nová Ves nemôže mať jeden volebný obvod vzhľadom na počet poslancov, 
- čo sa týka poslanca za Novoveskú Hutu, naposledy bol vo volebnom období 1998 – 2002 
a zrušený bol v období, keď Ing. Čurný bol zástupcom primátora. 
A. Akram: 
- navrhol rozdeliť 2 volebné obvody nie podľa rieky Hornád, ale aby deliacou čiarou bola línia ulíc 
Gorkého a Školská, to znamená, rozdeliť mesto na východnú časť a západnú. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na to, že nie je správne, aby sa mesto rozdeľovalo, ale aby sa spájalo,  
- jeden volebný obvod by bol ideálnym riešením, ale zákon to neumožňuje, 
- doterajšie rozdelenie volebných obvodov nebolo najvhodnejšie, 
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- myslí si, že predložený návrh je najlepším riešením. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- ak by Novoveská Huta mala jedného poslanca, musel by sa zvýšiť počet poslancov na sídliskách 
a tiež aj v starom meste, 
- je tu isté riziko pre každého, nikto nevie, ako dopadne, 
- čo sa týka krúžkovania, je na politických stranách, aby voličov informovali, občania si na nový 
spôsob zvyknú. 
Ing. Čurný: 
- zákon o voľbách do orgánov samosprávy hovorí, že ak je vytvorená z určitej časti mesta mestská 
časť, v tom prípade môže byť vytvorený samostatný volebný obvod, aj keď to nevyhovuje 
prepočtom, 
- takáto alternatíva bola pripravená pred 4 rokmi, ale sa neprijala. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh Ing. Čurného – znížiť počet poslancov z 19 na 15. 
Hlasovanie: 
za:  3     
proti:  4 
zdržali sa: 11 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh A. Akrama – rozdeliť volebné obvody na východ a západ s deliacou čiarou ul. 
Gorkého a Školská. 
Hlasovanie: 
za:  1     
proti:  6 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 2 
Návrh neprešiel. 
 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 702 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 702. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na nové  funk čné obdobie 
Predložila: Ing. RNDr. Lívia Brovková, vedúca organ izačného oddelenia  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
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RNDr. Ruttkay: 
- požadoval vysvetlenie, ako sa chápe citácia „primátor rozhoduje vo všetkých veciach, o ktorých 
rozhodne MsZ.“ 
Ing. RNDr. Brovková: 
- tento materiál vznikol v súvislosti s tým, že kompetencie primátora mesta nesúvisia len so 
zákonom o obecnom zriadení, ale súvisia aj s inými zákonmi, kde sa ustanovuje, že v niektorých 
veciach rozhoduje MsZ, ale v niektorých prípadoch môže na základe uznesenia MsZ rozhodovať 
primátor mesta (napr. o nájmoch majetku). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ide o citáciu zo zákona – nový zákon určuje dopredu 90 dní pred voľbami stanoviť kompetencie 
primátora, je to formálna záležitosť. 
Ing. Mitrík: 
- vysvetlenie je logické, ale citácia zákona je trocha nezrozumiteľná. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí sa tým aj negácia uznesení MsZ, 
- kompetencie primátora sa budú môcť podľa potreby meniť, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 703 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 703. 
 
 

K bodu 12 
 
VZN č. 4/2010 o úhradách za soc. služby poskytované v za riadeniach soc. služieb  
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Komara, PhD.: 
- sociálno-zdravotná komisia na svojom zasadnutí sa VZN zaoberala a odporučila ho schváliť.  
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 704 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 704. 
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K bodu 13 

 
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spolo čnosti s ú časťou mesta za rok 2009 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal riaditeľa spoločnosti Emkobel o uvedenie správy. 
Ing. Brziak  
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík:  
- požiadal riaditeľa spoločnosti, aby uviedol svoj plat vo vyjadrení počtu násobku priemernej mzdy  
v hospodárstve SR, 
- vytkol stručnosť predloženého materiálu, uvedené údaje nevykresľujú hospodárenie spoločnosti.  
Ing. Brziak: 
- pri predkladaní materiálu vychádzali zo spôsobu predkladania správ v minulých obdobiach,  
upozornil, že predložená správa je len skrátenou verziou rozsiahlej správy o hospodárení 
spoločnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil poslancov, že majú možnosť  nahliadnuť  do vypracovanej obsiahlej správy spoločnosti; 
požiadal riaditeľa spol. Lesy mesta o uvedenie správy. 
Ing. Sakmáry: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Mitrík: 
- skonštatoval, že správa je vypracovaná štandardne, tak ako v minulosti, 
- porovnal údaj zamestnanosti v roku 2008 a 2009, opýtal sa na dôvod zmeny, 
- vytkol nízky rozsah prác na umelej obnove lesa, údaj 120 ha sa mu zdá nízky, 
- vyjadril nutnosť návratnosti fin. prostriedkov plynúcich z lesov späť do ich obnovy, 
- príprava plôch na umelú obnovu lesa je oproti minulému roku podstatne nižšia, za 4 ročné 
obdobie je to cca 350 ha, 
- taktiež za nedostatočnú považuje ochranu proti burinám a ochranu mladých porastov, mal to byť 
5-násobok zalesňovania, 
- urobil prepočet ťažby a obnovy lesných porastov, za 4 roky sme vyťažili 1 500 ha a zalesnili len 
cca 350 ha, nie je možné spoliehať sa na samozalesňovanie, 
- vyjadril názor, že lesník sa má venovať lesníckej činnosti a nemal by byť spájaný s odbytom 
dreva, skladovanie a predaj by malo byť oddelené od lesníckej činnosti, 
- pre získanie vyšších prostriedkov je potrebné drevo vytriediť,  
- zhodnocovanie drevnej hmoty za 900 Sk sa mu zdá málo, 
- opýtal sa na dôvody neplnenia plánu lovu a či poľovný revír má v nájme p. Babič, 
- taktiež vytkol poskytovanie nízkeho objemu prostriedkov na údržbu a obnovu ciest, 
- na zalesňovanie lesov bolo pre rok 2010 vyčlenených 194 000 € a do príjmov mesta 663 000 €, - 
- odporučil minimálne polovicu z týchto financií použiť na obnovu lesa, 
- opýtal sa na stav prostriedkov na úložkách, suma nerozdeleného zisku by mala byť za posledné 
4 roky vo výške 35 mil. korún, opýtal sa či sa nedá z týchto prostriedkov časť použiť a napraviť dlh 
voči lesu, 
Ing. Čurný: 
- uviedol, že v súčasnosti prebieha kontrola ohľadom speňažovania,  
- opýtal sa: 
 - ako sú spokojní so speňažovaním drevnej hmoty, nakoľko sme prepadli  v zhodnocovaní         
              3 B guľatiny o 30 %,  
 - na pomer predaja subjektom z okolia, resp. Slovenska k vývozu do Poľska, 
 - na hrubkovité stupne guľatiny a priemernú cenu podľa hrúbky,  
 - na výšku pohľadávok voči svojim odberateľom.   
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Ing. Sakmáry: 
- samostatná pestovná činnosť vychádza z momentálnej kritickej situácie v lesoch, obmedzili ju na 
najnutnejšiu mieru - štátne lesy ju obmedzili úplne,  
- umelú obnovu lesa zabezpečovali v zmysle povinnosti zalesňovania, zalesnili všetky holiny, ktoré 
mali v priebehu dvoch rokov zalesniť, zároveň prebieha prirodzená obnova,  
- upozornil, že Ing. Mitríkom vypočítaný údaj by bol správny, ak by sa týkal zalesňovania hrubých 
porastov, 117 000 vyťažených m3 sa týka porastov, kde nevzniká zalesňovacia povinnosť - tzv. 
kategória A v zmysle  zákona,  
- opravil chybný údaj v správe,  
- horšia situácia je v zriedených porastoch - nakoľko sú ťažšie podmienky pre prirodzenú obnovu, 
v budúcnosti je potrebné to brať na zreteľ, 
- ochranu lesných kultúr zvýšili a zabezpečovali tak, aby nevyrobili stratu v hospodárení, 
- prostriedky na údržbu ciest boli nižšie vzhľadom na fin. krízu, operatívne riešili niektoré činnosti,  
- pokiaľ ide o dodávku dreva, kapacita ich expedičných skladov je 45 000 m3, presunuli časť 
manipulácie s drevom, znížili tým náklady na odvoz,  
- k poľovníctvu uviedol, že pri jeho nástupe do spoločnosti bol nízky stav lesnej zveri, postupne sa 
zvýšil na výšku podľa plánu lovu, 
- investície smerovali na najnutnejšie potreby - vo výške 5 mil. korún,  
- vyjadril nespokojnosť s výškou speňaženia dreva, je nízka v dôsledku ťažby kalamitného dreva,   
- pohybuje sa v hrubkových stupňoch I - II (do 20, 30 cm dreva), na druhej strane je prínosom, že 
sa vyťažené drevo podarilo predať, uviedol príklady iných spoločností, ktoré majú výrazne 
problémy v tejto oblasti, 
- zdôraznil, že v súčasnosti sú veľmi ťažké podmienky pre toto odvetvie. 
Ing. Mitrík: 
- neuspokojil sa s argumentom, že i štátne lesy zaznamenali zlý stav v hospodárení, 
- uviedol argument, že mesto prevzalo lesy  do svojej pôsobnosti z dôvodu zabezpečenia  ich 
efektívnejšieho hospodárenia a spravovania, 
- nesúhlasil s odvodom vysokej čiastky prostriedkov (104 mil. korún) z hospodárenia lesov do 
rozpočtu mesta,  
- taktiež vyjadril nespokojnosť s uvedenými argumentmi k zalesňovaniu, pretože nám pribúdajú 
holiny, 350 ha zalesnenia je málo,  
- vytkol, že v správe nie je spomenuté fungovanie píly, ktorá by mala pomôcť k zhodnocovaniu 
drevnej hmoty a zamestnanosti. 
Ing. Sakmáry: 
- vzniknuté holiny musia zalesniť do 2 rokov, údaj v správe zohľadňuje predchádzajúce obdobia,  
- upozornil na fakt, že revír nemá v nájme p. poslanec Babič, disponuje len povolenkami na 
konkrétny odstrel, ktoré sú za poplatok, 
- pripustil, že s pílou boli problémy, keďže je problém s odpredajom reziva nechcú produkovať 
zásoby, všetky píly v okolí stoja, štátne lesy už nemajú ani jednu pílu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o zámere predložiť porovnanie ekonomického prínosu spoločnosti za minulé obdobia, 
požiadal zodpovedať otázky Ing. Čurného. 
Ing. Sakmáry: 
- uviedol, že cca 5 % z celkového predávaného dreva ide na zahraničný trh,  
- bežné pohľadávky po lehote splatnosti sú do 7 %, keď nastúpil boli vo výške 20 %, súdne 
vymáhané boli v objeme cca 20 mil. Sk, podarilo sa vymôcť približne 10 mil. Sk,  
- domáci podnikatelia majú možnosť guľatinu prednostne odoberať  po jednotlivých čiastkach, po 
úhrade ceny poskytnú na predaj ďalšiu časť, nakoľko boli v minulosti zaznamenané problémy 
s úhradami. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že prebieha kontrola speňažovania drevnej hmoty, správa o výsledku bude 
predložená na rokovanie MsZ. 
Ing. Mitrík:  
- uviedol, že manažmentu lesov nemôže vyčítať v 99 % nič, vyčíta rozhodovanie správnej rade.  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal riaditeľa spol. BIC o uvedenie správy. 
Mgr. Dluhoš: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- z poskytnutých údajov vyplýva, že činnosť strediska BIC je financovaná zo strediska 
priemyselného parku, časť výnosov z priemyselného parku by mala plynúť do rozpočtu mesta,  
nakoľko mesto a Vláda SR financovali jeho vybudovanie, postupe by sa mala časť vynaložených 
mestských prostriedkov vrátiť,  
- opýtal sa na výšku vynaložených prostriedkov na  propagáciu priemyselného parku a na dôvod 
nárastu osobných nákladov o 12 % - 15 %. 
Mgr. Dluhoš: 
- výnosy z priemyselného parku nie sú zrejmé z predloženej výsledovky, nakoľko sa nachádzajú  
v nákladoch - ako nájom poskytnutý mestu vo výške 68 000 €, 
- nárast v osobných nákladoch zdôvodnil získanými prostriedkami na rozvoj malého a stredného 
podnikania, na vzdelávanie nezamestnaných pre úrad práce, z týchto prostriedkov nie je možné 
vytvárať zisk, v rámci nich sú zahrnuté prostriedky na mzdové náklady školiacich,  
- kvôli propagácii bola vyrobená veľká propagačná tabuľa, bude osadená pri hlavnej ceste smer 
Spišský Štvrtok - Smižany - SNV, taktiež boli vyrobené propagačné letáky na školiace aktivity 
a reklama na administratívnu budovu, celkovo na propagáciu bolo vynaložených cca 6 000 eur. 
PhDr. Volný:  
- požiadal J. Magoška o uvedenie materiálu. 
J. Magdoško:  
 - doplnil, že v súčasnosti spol. neprevádzkuje hotel Preveza, spravuje ho STEZ,  odporučil 
prehodnotiť ďalšiu existenciu tejto spoločnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu k činnosti SVT. 
Bez pripomienok.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- predstavil a uviedol novú riaditeľku hotela Metropol Ing. Knieznerovú 
Ing. Mitrík: 
- opýtal sa riaditeľky hotela, či je spokojná s 30 %-nou  obložnosťou využitia izieb. 
Ing. Knieznerová: 
- uviedla, že tento mesiac zaznamenali 24 % vyťaženosť hotela. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, ako vníma prenájom reštauračných služieb.  
Ing. Knieznerová: 
- vyjadrila nespokojnosť, myslí si, že prínos pre hotelových hostí to nie je, nakoľko zaznamenali 
množstvo sťažností práve na stravovacie služby. 
Ing. Mitrík:  
- nesúhlasil s vyjadrením riaditeľky hotela,  
- myslí si, že je to dobrý krok, nakoľko táto prevádzka vždy produkovala stratu a v tomto prípade 
hotel získava navyše prostriedky z prenájmu. 
PhDr. Volný, PhD.:  
- umožnil predložiť otázky k správe Brantner Nova, s. r. o. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 705 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 705. 
 
 

K bodu 14 
 
Zriaďovate ľská listina Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi -  zariadenia pre seniorov 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- navrhol pouvažovať nad názvom organizácie, navrhovaný názov Domov pre seniorov - 
zariadenie sociálnych služieb sa mu zdá dlhý,   
- predložil svoj návrh na názov organizácie - Domov seniorov. 
Ing. Pastiran: 
- názov zariadenia nie je určený zákonom, je na rozhodnutí poslancov MsZ. 
Ing. Šiška: 
- poznamenal, že názov Domov dôchodcov v podstate môže aj ostať, ale v zmysle zákona 
o sociálnom zabezpečení v súčasnosti Domov dôchodcov vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú len 
službami  spojenými so starostlivosťou o seniorov na Brezovej ulici, ale poskytuje aj iné služby,  
t. j., Zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu, služby jedálne a donášky jedla. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ide o to, aby názov organizácie odrážal aj celkovú činnosť zariadenia. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal riaditeľa, aký predložil svoj návrh. 
Ing. Šiška: 
- priklonil sa k názvu, ktorý je navrhovaný v 2. časti  - Zariadenie sociálnych služieb. 
JUDr. Komara, PhD.:  
- navrhol názov Domov sociálnych služieb Spišská Nová Ves. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol ponechať názov Domov dôchodcov, nebude potrebné nič meniť, čím sa ušetria peniaze. 
Ing. Bečarik: 
- pokiaľ to nie je v rozpore s legislatívou, navrhol ponechať pôvodný názov. 
Ing. Mitrík: 
- stiahol svoj návrh. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Mgr. Demečko: 
 - prečítal návrh - ponechať pôvodný názov Domov dôchodcov 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  1 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 706 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 706. 
 
 

K bodu 15 
 
Pilotný projekt ob čianskej stráže 
Predložil: JUDr. Vladislav Chroust, ná čelník MsP 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15. 
JUDr. Chroust: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že ide o pilotný projekt, ktorý ak sa osvedčí, bude sa v ňom pokračovať a rozširovať 
ďalej, 
- poďakoval JUDr. Komarovi, PhD., za pomoc a podporu tomuto projektu, 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa, aký bude výber adeptov, či budú absolvovať psychologické a fyzické testy, nakoľko 
nebudú ozbrojení. 
JUDr. Chroust: 
- pri prijímaní adeptov musia byť splnené podmienky, ktoré sú stanovené v zákone č. 5/2004 
o zamestnanosti a ktoré musia byť akceptované, 
- vek do 25 rokov, ukončené vzdelanie, 
- uprednostnení budú ľudia, ktorí boli prepustení zo zamestnania z organizačných dôvodov, 
- bude sa pozerať aj na fyzické a teoretické schopnosti, 
- výkon služby nebudú mať len v jednej územnej časti mesta, budú sa presúvať podľa potrieb, 
ktoré v meste vzniknú. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- poznamenal, že ide o nový - dobrý inštitút, ktorý bude platiť aj v roku 2011, ak sa osvedčí, môže 
sa počet adeptov zvýšiť, 
- mesto hradí v priemere len 20 % nákladov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 707 k bodu 15. 
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Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 707. 

 
 

K bodu 16 
 
Zoznam poskytnutých dotácií za 1. polrok 2010 
Predložila: Ing. Andrea Jan číková, ved. kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 – ide len o informatívnu správu, 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, prečo nebolo schválené členstvo športovému klubu Iglovia v Rade športových klubov. 
Ing. Jančíková: 
- opravila, že športový klub Iglovia je plavecký klub, nie triatlonový, 
- MsR zatiaľ neprijala tento klub do Rady športových klubov, poverila predsedu Rady športových 
klubov Mgr. Paru, aby sa pokúsil zmierniť napätie v plaveckom klube, kde sa chce časť 
plaveckého  klubu oddeliť a založiť vlastný klub. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa, prečo ich dávame bokom. 
Ing. Jančíková: 
- je to stanovisko MsR, ktoré nie je konečné, bolo povedané, že sa k tomu po určitom čase vrátia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- situácia nie je taká, ako popisuje RNDr. Ruttkay, 
- boli tam určité nejasnosti, v žiadosti boli poprepisované čísla, čo sa týka počtu členov,  
- jedná sa o vyčlenenú skupinu, ktorá má rozpory s plaveckým klubom, preto predsedovi Rady 
športových klubov bola daná úloha,  aby preveril celú záležitosť, nič iné za tým nie je. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ide o to, aby sa nezačali kluby kvôli nejakým problémom rozmnožovať delením, 
- podklady sa preverujú, MsR sa k tejto žiadosti vráti. 
RNDr. Ruttkay: 
- opýtal sa primátora, či sa budú tým zaoberať na najbližšom zasadnutí MsR. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nevedel povedať, či to bude predložené na najbližšom zasadnutí MsR, nakoľko Mgr. Para musí 
predložiť stanovisko, 
- ak stanovisko bude predložené, MsR rozhodne, možno to bude aj na najbližšom zasadnutí MsR.  
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poznamenal, že ak by klub predložil hodnoverný materiál, nikto by nad tým nezapochyboval, 
- delenie klubov môže v budúcnosti spôsobiť problémy, 
- vytkol športovým klubom slabú účasť na charitatívnom bežeckom podujatí City Run, ktoré sa 
konalo v meste 2. 6. 2010, pritom nikdy nezabudnú žiadať mesto o dotáciu, 
- požiadal športovcov, aby sa v budúcnosti pri takýchto podujatiach prezentovali vo väčšom počte. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil informácie k súťaži City Run – šlo o beh na bežiacom páse, kde sa „vybehávali“ peniaze 
pre mesto, ktoré putovali do sociálnej sféry, 
- boli oslovené všetky kluby, málo klubov zareagovalo, pozitívne hodnotil basketbalistky 
a hokejistky, 
- celkove súťaž dopadla dobre, oproti iným mestám sme mali najvyššiu účasť, 
- pozval prítomných na zajtrajšie podujatie Deti mestu, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 708 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 708. 

 
 

K bodu 17 
 
Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2010 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 709 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 709. 

 
 

K bodu 18  
 
Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2010 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 710 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 710. 
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K bodu 19 

 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 19. 
Ing. Kellner: 
- doplnil informáciu k bodu 11 – náplň činnosti primátora – majetkové veci sú riešené jedným zo 
zákonov, ktorý umožňuje MsZ rozhodnúť o tom, o ktorej časti z tohto zákona bude rozhodovať 
primátor, 
- postupne uviedol jednotlivé body 1 – 6. 
 
BOD 19/1 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 1. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 711 k bodu 19/1. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 711. 

 
 

BOD 19/2 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 2. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- navrhol zopakovať verejnú súťaž na predaj objektu Zimná č. 72 - s označením budovy, že je na 
predaj a s ďalšími kontaktnými údajmi. 
Ing. Mitrík: 
- podporil návrh PhDr. Semeša, PhD. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 712 k bodu 19/2. 
Hlasovanie: 
za:  15  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 712. 
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BOD 19/3 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 3. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- informoval, že v minulosti počas malej privatizácie túto „búdu“ pôvodný majiteľ  získal vydržaním, 
- pozemok mal byť predaný spolu s celým objektom, 
- opýtal sa,  či pán Pemčák  má niečo spoločné s pôvodným majiteľom, 
- vyjadril názor, že je potrebné dielne odstrániť, nakoľko to bude len chátrať. 
Ing. Majerník: 
- opýtal sa, či sa vyčerpali všetky možnosti, ako p. Pemčákovi pomôcť, pretože ak sa predá 
budova ako celok, stratí tam dielne, v ktorých podniká. 
Ing. Bečarik: 
- MsR sa týmto zaoberala 2 krát, bolo snahou p. Pamčákovi vyjsť v ústrety, 
- opýtal sa, ako to je s dátumami, či je v poriadku to, že MsR o tom rokovala 15. 4. 2010 a verejná 
súťaž bola vyhlásená 22. 4. 2010 a tiež sa opýtal, ako bola vyhlásená verejná súťaž – či šlo 
o predaj objektu  s pozemkami alebo bez pozemkov a či bol kupujúci na to upozornený. 
Ing. Kellner: 
- dátumy, ako aj uznesenie MsR sú v poriadku, obidva procesy mohli bežať súbežne, lebo 
o obidvoch sa rozhodne na tomto MsZ, inak by došlo k časovej strate, 
- na to, aby sa mohlo postupovať ďalej len podľa nového návrhu MsR, nesmelo by sa realizovať 
uznesenie MsZ, ktoré je platné, 
- aby sa dalo realizovať uznesenie MsR, musel sa objednať znalecký posudok osobitne na budovu 
a osobitne na pozemky, čo sa aj stalo a následne by sa rozhodlo o vyhlásení novej verejnej 
súťaže,  
- lehota na ponuky na odpredaj uplynula, zároveň sa objednali znalecké posudky a teraz je na  
rozhodnutí MsZ, 
- v inzeráte bolo uvedené, že ten, kto kúpi objekt, vstupuje aj do záväzkov vyplývajúcich z platných 
nájomných zmlúv.  
Ing. Bečarik: 
- navrhol predať zvlášť budovu a zvlášť pozemky, aby sa vyhovelo obidvom žiadateľom. 
Ing. Kellner: 
- nedá sa vyhovieť obidvom žiadateľom, 
- aby sa vyhovelo p. Pemčákovi, musela by sa zrušiť verejná súťaž a vyhlásiť nová na odpredaj 
budovy bez pozemkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nedajú sa skombinovať dve možnosti, jediná alternatíva je predaj jednej osobe. 
Ing. Petko: 
- zrušenie verejnej súťaže nie je najvhodnejším riešením pre mesto, 
-  podotkol, že ide o najškaredšiu budovu v meste, nevie si predstaviť, ako donúti nový vlastník p. 
Pemčáka, aby to dal opraviť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- p. Pemčákovi boli ponúknuté iné priestory, napr. v priemyselnom parku, ale nechce sa týchto 
vzdať, 
- keďže dielne sú na pozemku mesta, MsZ musí rozhodnúť, 
- je návrh, aby sa víťazovi verejnej súťaže predal objekt vcelku, to znamená tak, ako bola 
vyhlásená verejná súťaž,  
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 713  k bodu 19/3. 
Hlasovanie: 
za:  10 
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 5 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 713. 
 
BOD 19/4 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 4. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 714 k bodu 19/4. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 714. 
 
BOD 19/5 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 5. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 715 k bodu 19/5. 
Hlasovanie: 
za:  18  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 715. 
 
BOD 19/6 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu k bodu 6. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Demečko: 
- prečítal návrh uznesenia č. 716 k bodu 19/6. 
Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 716. 
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K bodu 20 
 

 
Predaj akcií hotela Metropol, a. s., SNV  
Ústna informácia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal Ing. Petka o bližšie informácie. 
Ing. Petko: 
- v krátkosti predstavil genézu vývoja  hotela Metropol, a. s., SNV, 
- 2. 6. 2010 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom sa zhodli, že strata pôjde do 
obdobia minulých rokov a pozastavilo sa obchodovanie s akciami, 
- informoval, že novozvolenou riaditeľkou je Ing. Zuzana Knieznerová (namiesto Ing. Bogu), 
- odovzdal návrh na uznesenie návrhovej komisii. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že prvý návrh na predaj akcií mesta bol za cenu  cca 133 tis. €, terajší návrh je 300 
tis. €, druhou alternatívou je podieľať sa na strate sumou 400 tis. €, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- navrhol odložiť prijatie uznesenia, nakoľko MsZ nie je s ním oboznámené. 
RSDr. Beňa: 
- navrhol primátorovi, aby urobil prestávku pred hlasovaním. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyhlásil prestávku  od1145 do 1200 hod., 
- po prestávke navrhol bod stiahnuť z rokovania,  
- uviedol, že kvôli hlbšej analýze ponuky bude tento bod prerokovaný na júlovom rokovaní MsZ. 

 
 

K bodu 21 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
Ing. Čurný: 
- poukázal na knihu návštev na stránke mesta, kde sa občania vyjadrujú k vypísaniu súťaže na 
logo mesta Spišská Nová Ves,  
- na túto tému prebiehala aj anketa na stránke mesta, kde cca 1500 občanov bolo proti, 
- opýtal sa, prečo je mesto také tvrdohlavé a neakceptuje názor ľudí a aj napriek nesúhlasu 
občanov vyhlásilo súťaž. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- anketa bola len informatívna, takýchto ankiet je veľa, 
- súťaž je vyhlásená z dôvodu, že chceme mať niečo, čo bude charakterizovať naše mesto, 
- celý mestský erb sa nedá vždy použiť, na niektorých predmetoch by mohol pôsobiť nevhodne, 
-  peniaze boli schválené v rozpočte mesta na tento rok,  
- po uzavretí súťaže sa urobí uzávierka, potom sa uvidí s akým výsledkom, 
- ak komisia nevyberie vhodný návrh, súťaž sa skončí, položka zostane nevyčerpaná. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- vyjadril sa ku knihe návštev, niektoré príspevky presahujú všetky medze, 
- ľudia sa skrývajú za anonymy a s tým sa nedá súhlasiť,  
- v budúcnosti navrhne, aby príspevky, ktoré sa netýkajú chodu mesta, neboli zverejňované, 
- čo sa týka loga mesta, navrhol súťaž ponechať, jedná sa o malú finančnú čiastku. 
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K bodu 22 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g.  Peter Petko 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  698 -  716. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD.  ....................... ............................... 
 
 
MUDr. Ján Mokriš    ............................... ....................... 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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