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

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 Zápisnica 
 
 

napísaná d ňa 12. augusta  2010 na 15. 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 15. mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných.  
Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Pavla Bečarika,  Ing. Vladimíra Filinského a Ing. Karola 
Mitríka. 

 
V úvode primátor mesta poďakoval náčelníkovi MsP JUDr. Vladislavovi Chroustovi, pri 

príležitosti ukončenia pôsobenia vo funkcii náčelníka MsP v Spišskej Novej Vsi, za jeho doterajšiu 
prácu a poprial všetko dobré do ďalších rokov. 

JUDr. Chroust v krátkosti zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcii náčelníka MsP a poďakoval 
primátorovi mesta,  pracovníkom MsÚ, poslancom MsZ, ako aj ostatným prítomným za dobrú 
spoluprácu a poprial veľa síl v ich ďalšom pôsobení. 
 

PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 

  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     26    
       z toho poslanci MsZ:          17   
                            ostatní prítomní:               9  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         9.12 h 
 

 
 
 

K bodu 2 
 

 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli overené bez 
pripomienok. 
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K bodu 3 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol MUDr. Jána 
Mokriša a PaedDr. Milana Vargu, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, Mgr. Jozefa Paru 
a Adnana Akrama.  
 
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.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ, 
- navrhol doplniť bod 7 - Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností o nový bod č. 7/3 a vypustiť 
z programu rokovania MsZ bod 8 – Rôzne, 
- 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: 
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 doplnku č. 1 k VZN č. 5/2009 o určení výšky príspevkov v školách a školských  
     zariadeniach 
6.  Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl  
     a školských zariadení na území mesta SNV 
7.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
8.  Záver 
 
 
 

K bodu 5 
 
Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 5/2009 o ur čení výšky príspevkov v školách a školských  
zariadeniach 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 735 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 735. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2009 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl  
a školských zariadení na území mesta SNV 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 736 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 736. 
 
 
 

K bodu 7 
 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
Prizvaný: PhDr. Ing. Vil ček, riadite ľ SKCH 
 
BOD 7/1 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7/1, 
- ospravedlnil Ing. Kellnera z neúčasti na rokovaní MsZ z dôvodu čerpania dovolenky, 
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- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k bodu 7/1 a otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že Dom služieb je už niekoľkoročná záležitosť, v súčasnosti dôvodom nezáujmu 
o tento objekt je finančná kríza, 
- ďalším dôvodom nezáujmu o odkúpenie objektu a realizáciu projektu je nevysporiadanie 
pozemkových vzťahov, 
- mesto má pod Domom služieb 90 % svojich pozemkov, ale sú tam aj pozemky, na ktoré nemá 
dosah, 
- opýtal sa, či sa v poslednom období na úrovni mesta zrealizovali určité kroky, aby sa pozemky 
scelili, ak nie, navrhol prijať uznesenie, aby mesto dalo do poriadku nevysporiadané pozemky 
a získalo ich do svojho vlastníctva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- takúto situáciu mesto „zdedilo“, snažilo sa vysporiadať pozemky, 
- všetci potenciálni záujemcovia vedeli, že je tam komplikovaná majetková situácia a rokovali 
priamo s majiteľmi pozemkov,  boli už aj predbežné dohody, ale ich požiadavky boli vysoké, 
- majitelia pozemkov s mestom odmietli rokovať kvôli značne navýšenej cene,  
- sú si vedomí hodnoty tejto časti pozemkov a žiadne uznesenie nemôže zmeniť ich rozhodnutie. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- vysvetlil, že sa jedná o malý kúsok pozemku, ktorý majiteľ nechce predať (ak tam bude niečo 
nové postavené, pozemok chce vlastniť aj naďalej a v zariadení chce mať nejakú prevádzku.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 737 k bodu 7/1. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 737. 
 
 
BOD 7/2 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k bodu 7/2 a udelil slovo riaditeľovi SKCH PhDr. Ing. 
Vilčekovi.  
PhDr. Ing. Vilček: 
- poďakoval za možnosť vystúpiť, 
- pri tejto príležitosti taktiež poďakoval náčelníkovi MsP za doterajšiu dobrú spoluprácu, 
- informoval o zámeroch  - doposiaľ sa im podarilo zrekonštruovať trakt D, v ktorom sa nachádza 
Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Kolbeho, a urobiť tam aj výťah, 
- v trakte A je potrebné urobiť strechu a je tam problém so statikou, preto to chcú zbúrať a postaviť 
nové, 
- hlavným zámerom v tomto trakte je urobiť veľkú spoločenskú miestnosť, prístavbu kaplnky, 
jedáleň, priestory pre špeciálnu materskú školu, 
- mesto oslovili aj z toho dôvodu, že je nutnosť zaviazať vlastníka objektu k rôznym záležitostiam, 
- trakt B by chceli zrekonštruovať v rámci výziev na rekonštrukcie škôl. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- myslí si, že bude všeobecný súhlas na realizáciu stavebných úprav, ktoré tam chce SKCH 
uskutočniť, 
- je potrebné tento stav riešiť, prenájom na 50 rokov je dlhé obdobie, 
- ak má každá stavebná úprava prechádzať MsZ je to dosť nepraktické, 
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- navrhol, aby na rokovaní MsZ v septembri 2010 sa riešila záležitosť týkajúca sa aj druhého bodu,    
t. j., odpredaja objektu, 
- zdôraznil, že tento objekt má svoj význam a je potrebné, aby v meste bolo aj takého zariadenie, 
- navrhol uznesenie, aby MsZ zaradilo odpredaj objektu súčasnej Špeciálnej základnej školy sv. 
Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi na rokovanie MsZ v septembri 2010, 
- už teraz navrhol uvažovať o predaji za symbolickú cenu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ak bude vôľa, môže sa to odpredať teraz, ak nie, tak až po voľbách, nakoľko na posledných 
zasadnutiach MsZ sa nezvykli z určitých dôvodov nehnuteľností predávať, 
- pred 4 rokmi sa nehnuteľnosti nepredávali už posledný polrok, 
- musela by sa urobiť výnimka, je to na rozhodnutí poslancov. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- opýtal sa, dokedy chcú realizovať výstavbu a či majú na to finančné prostriedky, 
- reagoval na návrh RNDr. Ruttkaya – je potrebné pouvažovať nad tým, nakoľko sa jedná o veľký 
areál. 
Ing. Bubeník: 
- informoval, že v rámci zákona o majetku miest a obcí môžu mestá predávať majetok len verejnou 
súťažou a cez znalecké posudky, 
- z toho dôvodu nie je možné majetok SKCH odovzdať za symbolickú cenu, ako kedysi, 
- je za to, aby sa to najprv majetkoprávne vysporiadalo a až potom aby sa dal súhlas na uvedenú  
investíciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že v prípade osobitného zreteľa môže byť majetok predaný aj za symbolickú cenu, 
rozhodnú  o tom poslanci MsZ. 
Mgr. Prochotská: 
- opýtala sa, koľko detí zo SNV je umiestnených v tomto zariadení. 
MUDr. Mokriš: 
- poukázal na to, že v minulosti, keď sa rušila MŠ a DJ sa uvažovalo, čo s budovou, 
- boli rôzne návrhy, ale jednoznačné stanovisko MsV, ako aj občanov sídl. Tarča bolo, že objekt sa 
nepredá, 
- reagoval na otázku Mgr. Prochotskej, čo sa týka počtu detí v zariadení, uviedol, že aj do 
základných škôl v meste chodia detí z okolitých obcí, nielen zo SNV. 
PhDr. Ing. Vilček: 
- čo sa týka finančných prostriedkov na rekonštrukciu traktu A – chcú rekonštruovať z vlastných  
zdrojov a zo zbierky a dokončiť plánujú do konca roka 2012, 
- na trakt B plánujú využiť možnosti štrukturálnych fondov, v 1. etape chcú urobiť strechu a budovu 
uzatvoriť zvonku, 
- čo sa týka areálu školy, neuvažovali o jeho odkúpení,  
- ich zámerom je, aby ihriská, realizované z projektov, slúžili nielen pre detí tejto školy, ale aj pre 
detí z okolia, 
- v trakte C plánujú zriadiť byt pre školníka z bezpečnostných dôvodov, 
- špeciálnu školu navštevuje 60 detí, z toho 80 % je priamo zo Spišskej Novej Vsi. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- uviedol, že v minulosti bol dostatok materských škôl a preto sa táto materská škola zrušila,  
- dnes je situácia iná, je málo priestoru pre deti v materských školách, ak sa bude počet detí ďalej 
navyšovať, vznikne problém s ich umiestnením, 
- navrhol uvažovať nad tým, či nie je potrebný súdnoznalecký odhad, nakoľko ak sa má budova 
zbúrať, potom už nebude čo zhodnocovať. 
Mgr. Para: 
- poukázal na to, že v liste SKCH sa uvádza, čo všetko je potrebné ešte urobiť, 
- myslí si, že je potrebné najprv vypracovať štúdiu,  
- navrhol riešiť to komplexne, v septembri na rokovaní MsZ je skoro o tom rokovať. 
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MUDr. Pukluš: 
- z dôvodu viacerých nejasností požiadal právne oddelenie, aby oboznámilo poslancov MsZ 
s právnymi dopadmi, ktoré v sebe zahŕňa rekonštrukcia a asanácia budovy, 
- navrhol, aby tento bod bol presunutý na rokovanie MsZ v septembri 2010. 
Ing. Čurný: 
- súhlasil s tým, aby sa  tento bod posunul na rokovanie MsZ v septembri 2010,  
- navrhol, aby sa informácia o žiadosti SKCH zobrala zatiaľ na vedomie, nakoľko v súčasnosti nie 
je celkom jasné, ako je v zmluve ošetrené technické zhodnotenie budovy. 
PhDr. Ing. Vilček: 
- poďakoval za možnosť vystúpiť, 
- doplnil, že štúdia  je spracovaná,  
- jedným z dôvodov „urýchleného“ podania žiadosti je zmena v zákone o verejnom stravovaní, 
podľa ktorého súčasná stravovacia prevádzka nevyhovuje, preto chcú postaviť novú jedáleň 
v trakte A, 
- pozval prítomných na obhliadku objektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh RNDr. Ruttkaya – aby MsZ zaradilo odpredaj objektu súčasnej Špeciálnej 
základnej školy sv. Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi na rokovanie MsZ v septembri 2010. 
Hlasovanie: 
za:  10 
proti:  2 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Návrh bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 738. 
 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 739 k bodu 7/2. 
Hlasovanie: 
za:  4 
proti:  4 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0 
 
Uznesenie č. 739 nebolo schválené. 
 
 
BOD 7/3 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7/3. 
Ing. Petko: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k bodu 7/3. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- nemal výhrady k prevodu nehnuteľnosti, opýtal sa, o akú veľkú plochu sa jedná (požiadal, aby 
v budúcnosti sa to v materiáloch uvádzalo). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ide len o betónovú stavbu, pozemok je vo vlastníctve mesta. 
Ing. Petko: 
- jedná sa o kusy betónu, nie je to stavba. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 740 k bodu 7/3. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 740 

 
 

K bodu 8 
 

 
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta,  poďakoval  prítomným za účasť a ukončil 15. 

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. 735 – 740. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
MUDr. Ján Mokriš      ............................................. 
 
PaedDr. Milan Varga     ............................................. 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing. Andrea Jančíková ............................................. 
 
Zapísala:  Mária Husová              ............................................. 
     
 
 


