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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 14. apríla  2011 na 3. 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 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  na 
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Michala Beharku. 
 

V úvode primátor mesta PhDr. Volný, PhD., zablahoželal Ing. Mariánovi Bubeníkovi  
k jeho životnému jubileu. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     47     
       z toho poslanci MsZ:          18   
                           ostatní prítomní:             29   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.47 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 MUDr. Jána 
Mokriša a RSDr. Juraja Beňu, do návrhovej komisie Ing. Mariána Bubeníka, PaedDr. Milana Vargu 
a PharmDr. Jána Valjana. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
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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. 18  - Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ 
a organizačnej štruktúry zamestnancov mesta,    
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu. 
MUDr. Mokriš: 
- navrhol doplniť ďalší nový bod č. 19  - Stanovisko MsZ k vstupu strategického partnera do NsP 
Sp. Nová Ves. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  18    
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. Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 
6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011 
7. Návrh dodatku č. 2 k VZN Mesta SNV č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta SNV 
8. Návrh VZN o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 
9. Zrušenie VZN č. 3/1996 
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves 
11. VZN č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného  územia pri úniku chemických nebezpečných látok  
      v meste Spišská Nová Ves 
12. VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO  
      a FO - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská    
      Nová Ves 
13. Správa o výsledku kontrol 
14. Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia 
15. Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta - novelizácia 
16. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves 
17. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
18. Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ a organizačnej štruktúry zamestnancov mesta 
19. Stanovisko MsZ k vstupu strategického partnera do NsP Sp. Nová Ves 
20. Interpelácie, otázky poslancov 
21. Záver 
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K bodu 5 

 
Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- požiadal hlavnú kontrolórku, predsedu finančnej komisie a audítorku, aby predniesli svoje 
stanoviská  k predloženému materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- odporučila MsZ schváliť celoročné hospodárenie mesta za rok 2010 bez výhrad. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie zo zasadnutia konaného 5. apríla 2011, komisia 
odporučila záverečný účet mesta za rok 2010 schváliť bez výhrad. 
Ing. Korchňáková – Ekonaudit Services, s. r. o.: 
- v stanovisku nezávislého subjektu skonštatovala, že účtovníctvo mesta je vedené plne v súlade 
so zákonom o účtovníctve, nedošlo k zisteniu žiadnych skutočností, ktoré by spochybňovali  
vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia mesta, 
- poďakovala vedeniu mesta za dobré hospodárske výsledky a tiež odborným pracovníkom, ktorí 
sa podieľajú na vedení agendy účtovníctva a ekonomickej agende. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poďakoval Ing. Korchňákovej za prednesenie nezávislého auditu a tlmočil ich pochvalu za 
vzorové vedenie účtovníctva, 
- poznamenal, že aj agentúra Moody´s zaradila naše mesto medzi najlepšie z hodnotených miest a 
udelila mestu ratingové hodnotenie Aa1.sk, 
- poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí majú na tom svoj podiel. 
Ing. Pastiran: 
- podal podrobnejšiu informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- opýtala sa, ako sa prejaví na splátkach úveru nárast úverového zaťaženia a čím bolo ručené, 
resp., aký bol celkový nárast úverového zaťaženia. 
Ing. Bubeník: 
- upozornil na nedoplatky vo výške cca 1 mil. €, ktoré by mali byť príjmom mesta – týka sa to 
hlavne nebytových priestorov, bytov, Priemyselného parku a Podnikateľského inkubátora, 
- poukázal na nedoplatok na nájomnom v bytoch pre sociálne odkázaných ľudí – 637 tis. €, 
- opýtal sa, čo robí v tomto smere kontrola. 
RSDr. Beňa: 
- poukázal na veľký nárast nedoplatkov v Priemyselnom parku a Podnikateľskom inkubátore 
a požiadal Mgr. Dluhoša o zdôvodnenie, 
- navrhol doplniť uznesenie – prejednať na rokovaní MsZ v I. polroku 2011 aktuálny stav 
pohľadávok mesta s návrhom na ich vysporiadanie. 
Ing. Pastiran: 
- splátky istín v roku 2010 sú v objeme 582 tis. €, v roku 2011 cca 800 tis. €,  
- úvery z rokov 2004 – 2006 by mali byť v priebehu troch rokov splatené, potom by sa mali začať 
splácať úvery z rokov 2009 – 2010, 
- informoval o doterajších postupoch riešenia,pohľadávok mesta:  
- čo sa týka bytov, prostredníctvom príspevkov na bývanie sme dostali od nájomcov (cez ÚPSVaR) 
v rokoch  2007 – 2008: 571 tis. Sk, v roku 2009: 8 800 € a v roku 2010: 7 200 €. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poznamenal, že úverové zaťaženie mesta nie je hrozivé, o čom svedčí aj vyjadrenie agentúry 
Moody´s, 
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- vymáhaním nedoplatkov sa zaoberáme dennodenne, 
- poukázal na problém z minulosti - nájmy bytov sa dávali na dobu neurčitú, dnes sa dávajú na 
dobu určitú – 3 mesiace. 
Ing. Pastiran: 
- prostredníctvom daňových exekúcií bolo vymožených v roku 2008: 36 800 €, v roku 2009:  
73 784 € a v roku 2010: 97 000 €, 
- v roku 2010 bolo vydaných 104 exekučných príkazov a 19 krát bolo uplatnené záložné právo na 
majetok dlžníka. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že v novej organizačnej štruktúre vzniklo oddelenie (bez zmeny počtu 
zamestnancov), ktoré bude mať v popise práce aj vymáhanie nedoplatkov, 
- čo sa týka splácania úverov, jedná sa aj o staré úvery, ktoré v súčasnosti splácame, 
- informáciu k nedoplatkom v Priemyselnom parku a Podnikateľskom inkubátore predloží Mgr. 
Dluhoš na nasledujúcom rokovaní MsZ, nakoľko dnes je na služobnej ceste v Košiciach, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 35 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  10     
proti:    6 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 35. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 1. zmenu rozpo čtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá sa návrhom zaoberala 5. apríla 2011 a odporučila 
MsZ ho schváliť a tiež odporučila vedeniu mesta v súvislosti s novelizáciou zákona o dani 
z príjmov zaoberať sa možnosťami riešenia optimalizácie nákladov a výnosov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- vyjadril potešenie z toho, že v zmenenom rozpočte sú vyčlenené prostriedky na nový povrch 
skateparku, 
- informoval o úspešnosti projektu, ktorý bol podaný v rámci grantovej schémy O2, čo znamená, že 
k dispozícii bude ďalších 3 tis. € na revitalizáciu tohto areálu, 
- poďakoval primátorovi a J. Magdoškovi za podporu investície a tiež požiadal poslancov o 
podporu tohto návrhu. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa na položku – nárast prevádzkových nákladov na chod MsÚ o 16 tis. € a na položku 
výspravky ciest a chodníkov, kde je 40 tis. €,  
Ing. Pastiran: 
- nárast prevádzkových nákladov o 16 tis. €  je z dôvodu plánovaného zakúpenia dvoch nových 
malých automobilov pre MsÚ, nakoľko došlo k vyradeniu starých a prevádzkovo nákladných 
automobilov, 
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- čo sa týka výspravok ciest a chodníkov, v priebehu roka sa bude suma meniť, v tejto zmene 
rozpočtu ide o navýšenie oproti  pôvodnému rozpočtu o 40 tis. €. 
Z. Páleníková: 
- požiadal opraviť tabuľku v hlavičke, nakoľko rozpočet po 1. zmene je za rok 2011, nie za 2010, 
- požiadala o vysvetlenie k programu č. 4 – nárast bežných výdavkov, opýtala sa, či sa jedná 
o mzdy. 
Ing. Pastiran: 
- jedná sa o účelové prostriedky od štátu a sú určené na činnosti, ktoré sú prenesenou 
kompetenciou štátu – matrika, evidencia občanov a register a stavebný úrad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že na MsÚ došlo k racionalizácii pracovných miest,  
- momentálne je na MsÚ  neobsadených 6 pracovných miest a 1 miesto na MsP. 
Ing. Bečarik: 
- pripomenul, že na ostatnom rokovaní MsZ sa hovorilo, že bude predložená nová štruktúra 
v rámci riadenia CR, zatiaľ k tomu nedošlo, 
- požiadal, aby pri ďalšej zmene rozpočtu sa na to nezabudlo a aby poslanci pri schvaľovaní 
rozpočtových zmien boli ústretoví. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o posilnení ÚRM o 1 pracovníka – presun z kancelárie primátora. 
T. Hamráček: 
- chcel sa informovať o náraste počtu zamestnancov, ale medzitým už to bolo zodpovedané. 
RSDr. Beňa: 
- upozornil na položku opravy a údržba objektov v súvislosti s chátrajúcou budovou v Madaras 
parku, ktorá by mohla slúžiť pre potreby ZOO, 
- tiež upozornil na potrebu pridelenia finančných prostriedkov pre MsV, na potrebu  zriadenia 
ďalších parkovacích miest na sídliskách a na potrebu ohradenia detských ihrísk, 
- pripomenul tvorcom rozpočtu, aby pri 2. zmene rozpočtu mysleli na finančné prostriedky pre MsV. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že tento týždeň sa začne s rekonštrukciou reštaurácie v Sade mládeže, ktorú bude 
realizovať SOŠ (bývalé SOU stavebné) v rámci praktickej výučby, čo bude podstatne lacnejšie, 
- informoval o pripravovaných investičných zámeroch. 
Z. Páleníková: 
- podporila návrh RSDr. Beňu, ktorý sa týkal oplotenia detských ihrísk a ocenila, že mesto sa tým 
zaoberá, 
- týmto problémom sa zaoberali aj v MsV na sídl. Mier, 
- pokiaľ detské ihriská nebudú oplotené, nemáme právnu zodpovednosť, nemôžme pokutovať 
a vyvodzovať dôsledky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Mgr. Dluhoša, (bol odvolaný zo služobnej cesty), aby podal informácie, týkajúce sa 
nedoplatkov na prenájme Podnikateľského inkubátora.  
Mgr. Dluhoš: 
- Podnikateľský inkubátor II je vo vlastníctve mesta a je vyťažený skoro na 100 %, 
- v zmysle zmluvy BIC, s. r. o., SNV,  vystavuje faktúry, ktoré idú priamo na mesto, 
- ospravedlnil sa, nakoľko bol odvolaný zo SC, že nevedel poskytnúť presné informácie 
k nedoplatkom, nakoľko nemal k dispozícii potrebné doklady.   
Ing. Macalová: 
- upresnila, že RSDr. Beňa hovoril o pohľadávkach v Priemyselnom parku aj v Podnikateľskom 
inkubátore, ale  „gro“ nedoplatkov je v Priemyselnom parku, nie v Podnikateľskom inkubátore. 
Mgr. Dluhoš: 
- čo sa týka Priemyselného parku – od 1. 1. 2010 prevzali areál  Pilvudu, kde musia znášať 
náklady bez toho, aby boli výnosy, 
- každoročne prenášajú staré pohľadávky vo výške  66 390 €, 
- BIC, s. r. o., platí nájom rok pozadu, 
- v súčasnosti kumulujú fin. prostriedky,  ktoré plánujú za minulý rok zaslať mestu, 
- tento stav  „zdedili“ od roku 2004.  
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RSDr. Beňa: 
-  požiadal, aby na najbližšom MsZ bola prerokovaná informácia o funkčnosti Priemyselného 
parku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 36 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 36. 
   

 
 

K bodu 7 
 
Návrh dodatku č. 2 k VZN Mesta SNV č. 2/2008, ktorým sa ur čuje trhový poriadok a podmienky 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  miestach na území mesta SNV 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 37 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 37. 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh VZN o ur čení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 38 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 38. 
 
 

K bodu  9 
 
 
Zrušenie VZN č. 3/1996 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Gondu a uvedenie materiálu. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 39 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 39. 
 
 

K bodu 10 
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školsk ých 
zariadení na území mesta Spišská Nová Ves na rok 20 11 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- poukázala na to, že predložený dodatok má 3 prílohy, ale len 1. a 2. príloha sú úplné - nielen  
čo sa týka normatívu na dieťa, ale aj počtu detí a celkovej sumy, 
-  myslí si, že by sa nemalo schvaľovať VZN, ak sa nevie, aký bude mať reálny dopad na rozpočet 
a ak tabuľky nie sú  úplné. 
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PhDr. Šefčíková: 
 - Dodatok č. 1 mení prílohy č. 1 – 3 na prílohu č. 1 a zo zákona pre mestá a obce vyplýva 
povinnosť určiť len normatív, 
- predmetom VZN nemusí byť počet žiakov, ani celková výška rozpočtu, je to predmetom 
oznámenia zriaďovateľovi v termíne do 30. 4. 2011, 
- navýšené finančné prostriedky sú zohľadnené v rozpočte a podľa počtu žiakov, ktoré tieto 
zariadenia navštevujú dostanú školy dotáciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 40 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 40. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 9.55 – 10.25 
 
 

K bodu 11 
 
VZN č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného  územia pri úniku c hemických nebezpe čných látok v 
meste Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Andrea Jan číková, vedúca kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Jančíkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Jančíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 41 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 41. 
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K bodu 12 
 
VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracova ť a aktualizova ť povod ňový plán záchranných prác   
PO a FO - podnikate ľov na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Andrea Jan číková, vedúca kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Jančíkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Jančíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 42 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 42. 
 
 

K bodu 13 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- poďakovala hlavnej kontrolórke za úplnú a dobre spracovanú správu,  
- navrhla uznesenie – na najbližšie rokovanie MsZ zaradiť samostatný bod venovaný problematike 
SCVČ, konkrétne OZ Kamo Nádej, z dôvodu informovanosti poslancov, 
- čo sa týka OZ Kamo Nádej, bola podaná predžalobná výzva, na základe ktorej bola následne 
vykonaná kontrola, 
- konštatovala, že stále ide o reálnu hrozbu straty 800 tis. € z rozpočtu mesta. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- informoval, že pripomienky k návrhu VZN zaslalo len OZ Kamo Nádej a týkali sa už jestvujúceho 
VZN, nie Doplnku č. 1, 
- v súčasnosti mesto vyhralo 1. kolo súdneho sporu s OZ Kamo Nádej, 
- v záujme mesta požiadal, aby sa vzhľadom na prebiehajúci súdny spor o tom čo najmenej 
rozprávalo. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- súhlasila s názorom PhDr. Semeša, PhD., 
- nevidí dôvod preberať tento problém na najbližšom rokovaní MsZ, nakoľko všetci poslanci boli   
 s materiálom oboznámení, 
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- o danej problematike rokovali aj na zasadnutí komisie kontroly, 
- poznamenala, že ak má niekto individuálny záujem o ďalšie informácie, môže sa informovať na 
príslušnom oddelení, 
- nesúhlasila s tým, aby sa to ďalej rozoberalo. 
Z. Páleníková: 
- je proti tomu, aby sa daná problematika preberala len ako pridružená k niektorému bodu, 
- má informácie, že mesto vyhralo 1. kolo súdneho sporu (ide o prvostupňový súd), vec sa ale 
posúva na krajský súd a ministerstvo financií, 
- myslí si, že diskusia k danej problematike je na mieste vzhľadom na to, že hrozí strata 800 tis. € 
z rozpočtu mesta a aj vzhľadom na to, že na opravy mestských komunikácií je vyčlenených len 70 
tis. €. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- navrhla poslankyni Páleníkovej, aby sa podrobnejšie zaoberala OZ Kamo Nádej a zistila, koľko 
fin. prostriedkov ide pre detí a koľko na ich administratívu. 
Ing. Majerník: 
- týmto problémom sa zaoberali aj na zasadnutí školskej komisie, 
- myslí si, že informovanosť poslancov v danej veci je na veľmi dobrej úrovni, 
- opýtal sa, či je vhodné v tomto štádiu riešenia to ďalej rozoberať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doposiaľ sa nestalo, aby sa rokovalo na MsZ o probléme, ktorý je v súdnom spore, 
- kým nie je prípad uzavretý, nezvykne sa k tomu vyjadrovať, 
- v tomto prípade hájime záujmy mesta a sme presvedčení, že mesto je v práve. 
Mgr. Grečková: 
- pripojila s k názoru, že je neštandardné, aby problém, ktorý je riešený v súdnom spore, bol 
súbežne riešený aj v MsZ, 
- predmetné občianske združenie poskytuje nekompletné informácie a preto to vyznieva 
jednostranne, 
- mesto koná v medziach zákona, v danej situácii je prvoradé, aby to riešil súd. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- nič nebráni tomu, aby sa poslanci zaujímali o informácie k danej problematike, 
- zdôraznil, že vedenie mesta dôsledne háji záujmy mesta a rozmazávanie tohto problému mestu 
nepomôže. 
Ing. Bubeník: 
- bol pri etablovaní tohto združenia a pri zrode projektu, ktorého cieľom bolo zahrnúť skoro 
všetkých hokejistov na Slovensku do určitej formy podpory, 
- myslí si, že v tomto prípade OZ Kamo Nádej nemá pravdu, 
- financovanie OZ Kamo Nádej bolo z podielových daní od štátu, ktoré boli v roku 2010 rapídne 
znížené, 
- pre mesto bolo úplne legálne, že pristupovalo k zmene rozpočtu, 
- v tomto prípade mesto malo kompetencie cez VZN meniť výšku príspevku,  
- zaradením tohto problému na rokovanie MsZ sa nič nevyrieši. 
T. Hamráček: 
- podporil návrh pani poslankyne Páleníkovej,  
- myslí si, že by sa malo o tom rokovať v samostatnom bode MsZ, nakoľko sa nejedná o malú 
čiastku,  
- v tomto prípade zastupujú záujmy občanov, nie vedenia mesta. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- znova poznamenal, že vedenie mesta háji záujmy všetkých občanov mesta a že poslancom nikto 
nebráni, aby prišli na MsÚ a rokovali o danej problematike, 
- myslí si, že je kontraproduktívne, aby sa to rozoberalo na verejnom MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Z. Páleníkovej - na najbližšie rokovanie MsZ zaradiť samostatný bod venovaný 
problematike SCVČ, konkrétne OZ Kamo Nádej. 
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Hlasovanie: 
za:  7    
proti:  7 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 43 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 43. 
 

 
K bodu 14 

 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiál, 
- informoval, že návrh tohto i nasledujúceho materiálu bol zverejnený na pripomienkovanie 
v predpísanej forme a v predpísanej lehote, 
- k návrhom neboli doručené žiadne pripomienky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 44 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 44. 
 
 

K bodu 15 
 

Zásady predaja a nájmu nehnute ľného majetku mesta - novelizácia 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 45 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 45. 
 
 

K bodu 16 
 

Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a s oc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 46 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 46. 
 
 

K bodu 17 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 17, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako je to už zaužívané (v prípade, ak 
k jednotlivým bodom nebudú pripomienky,  postupne bude uvedený celý materiál a na záver bude 
hlasovanie za celok podľa odporúčaní MsR. 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. K žiadostiam, resp. návrhom, ktoré neboli predmetom rokovania MsR, bude 
samostatné hlasovanie). 
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Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body a podal stručnú informáciu ku každému bodu. 
Body bez pripomienok (spoločné hlasovanie): 
17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/11, 17/12. 
 
Bod 17/10: 
PharmDr. Valjan: 
- opýtal sa, koľko stojí likvidácia stavby vzhľadom na zostatkovú hodnotu stavby vo výške 381,78 
€.   
Ing. Kellner: 
- čo sa týka danej problematiky, v tomto úkone ide len o formálnu stránku – najprv musí byť 
schválená likvidácia a až následne sa rieši realizácia stavieb. Tie sa musia zlikvidovať, nakoľko 
mesto predalo pozemky bez stavieb,   
- likvidácia stavby nebude zadarmo, výška nákladov je v kompetencii oddelenia výstavby. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že likvidáciu stavby môže mesto žiadať od spoločnosti ako vynútenú investíciu. 
Ing. Kellner: 
- bez ohľadu na to, či to bude robiť mesto alebo investor, v tomto prípade ide len o súhlas  MsZ 
s odstránením budov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby sa uznesenia nečítali, nakoľko sú uvedené v digitálnom MsZ a boli odporúčané 
MsR, 
- požiadal o hlasovanie k bodom 17/2 – 17/12.  
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 48 - 58. 
 
 
Body bez pripomienok, ku ktorým bolo samostatné hlasovanie: 
Bod 17/1: 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 47 k bodu 17/1. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 47. 
 
 
Bod 17/13: 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 59 k bodu 17/13 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 59. 
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Bod 17/14: 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 60 k bodu 17/14. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 60. 
 
 
Bod 17/15: 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 61 k bodu 17/15. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 61. 
 
 
Bod 174/16: 
Ing. Kellner: 
- požiadal o opravu uznesenia MsZ č. 24/2011 zo dňa 17. 2. 2011, v ktorom je uvedená nesprávna 
výška kúpnej ceny pozemkov (iba za 1 pozemok). 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 62 k bodu 17/16. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 62. 
 

 
K bodu 18 

 
Informácia o zmene organiza čného poriadku MsÚ a organiza čnej štruktúry zamestnancov 
mesta    
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či organizačná štruktúra podlieha schvaľovaniu v MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podľa teraz platného zákona o obecnom zriadení MsZ už neschvaľuje organizačnú štruktúru, ale 
berie na vedomie informáciu. 
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Ing. Bečarik: 
- myslí si, že organizačná štruktúra je predložená MsZ narýchlo, bez predchádzajúcich rokovaní 
a nie je v nej zahrnutý cestovný ruch, 
- navrhol CR doplniť do názvu ÚRM. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- časť agendy CR je v kancelárii primátora a časť na ÚRM, 
- zmeniť názov sa môže, je to v právomoci primátora, ale dôležité je stanoviť náplň práce, 
- súhlasil s premenovaním ÚRM na ÚRMaCR. 
RSDr. Beňa: 
- súhlasil s pripomienkou Ing. Bečarika, aby CR bol doplnený  do organizačnej štruktúry MsÚ, 
- hovorilo sa o tom aj v minulom volebnom období - v kancelárii primátora sa vytvorila pracovné 
miesto pre CR, ale doposiaľ nebolo obsadené, 
- požiadal, aby CR bol doplnený do organizačnej štruktúry MsÚ, 
- pripomienkoval náplň práce pracovníkov oddelenia soc. vecí, ktorí by mali robiť prevenciu 
sociálneho vylúčenia v našom meste, ale v náplni práce majú uvedené, že sa podieľajú na 
realizácii projektu, 
- opýtal sa, čo budú robiť, ak projekty skončia, 
- navrhol, aby prevencia sociálneho vylúčenia bola zakomponovaná do náplne práce všetkým 
pracovníkom soc. oddelenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval poslancom za pripomienky, 
- v súčasnosti je výhodou, že zákon umožňuje vedeniu mesta podľa potreby obmieňať organizačnú 
štruktúru a organizačný poriadok, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 63 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 63. 
 

 
K bodu 19 

 
Stanovisko MsZ k vstupu strategického partnera do N sP Sp. Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a udelil slovo MUDr. Mokrišovi. 
MUDr. Mokriš: 
- upozornil, že uznesenie, ak bude schválené, bude platné až po schválení prenájmu nemocníc 
v zastupiteľstve KSK, 
- informoval, že komisiou pri zastupiteľstve KSK bol vybratý strategický investor, ktorý berie všetky 
4 nemocnice do prenájmu, 
- naša nemocnica ako jediná je v „modrých“ číslach, ale bez schopného investora sa to môže 
v budúcnosti zmeniť, 
- navrhol schváliť a predložiť zastupiteľstvu KSK nasledovné body: 
a) zachovať zamestnanosť v NsP Sp. Nová Ves na  súčasnej úrovni, eventuálne ju rozšíriť (NsP je 
druhým najväčším zamestnávateľom), 
b) všetky lôžkové zariadenia NsP ponechať, prípadne zabezpečiť rozšírenie lôžkového fondu, 
c) inovovať prístrojové vybavenie, 
d) postupne zabezpečiť investície do úspor energií (zateplenie, modernizácia kúrenia a pod.), 
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- požiadal poslancov o ďalšie návrhy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upresnil, že zastupiteľstvo KSK  bude zasadať 18. 4. 2011 a bude sa zaoberať aj prenájmom 
nemocníc, 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Nováková: 
- zdôraznila, že zachovanie charakteru a budúcnosti nemocnice je veľmi dôležitá téma, ktorú 
netreba podceňovať,  
- nemocnica slúži nielen pre mesto, ale aj pre celý okres, má vynikajúci štandard a je o ňu záujem, 
- navrhla doplniť ďalší bod: 
e) vytvoriť podmienky na zazmluvnenie lôžkových kapacít nemocníc: 
     - zabezpečiť lôžkový fond v súvislosti s demografickým vývojom a predpokladaným vývojom 
       chorobnosti v perspektíve 20 rokov, 
     - zabezpečiť kritéria pre výhodné zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami. 
Ing. Bubeník: 
- vyjadril názor, že MsZ by sa malo vyjadriť k spôsobu, akým sa bude nemocnica ďalej uberať 
a malo by byť informované o výbere prípadného investora a o jeho zámeroch, 
- osobne si myslí, že nie je dobré spájať našu nemocnicu s ďalšími tromi, ktoré sú na tom 
podstatne horšie, aby sme na to nedoplatili, 
- požiadal našich poslancov VÚC o aktuálne informácie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- k danej problematike bolo 6. 11. 2008 prijaté uznesenie, ktoré je platné, 
- pripomenul, že v minulosti nemocnica patrila medzi najhoršie, 
- zmenou riaditeľa pred 8 rokmi sa to zmenilo, v súčasnosti nemocnica zásluhou pána riaditeľa  
Ing. Naščáka patrí medzi najlepšie, 
- bol členom komisie pre výber strategického partnera, ktorý prebiehal 1 rok, 
- návrh zmluvy je zverejnený na stránke KSK, 
- strategickým partnerom NsP by mala byť 1. Vranovská spoločnosť, s. r. o.,  
- bližšie informácie neposkytol, je viazaný mlčanlivosťou, 
- 18. 4. 2011 budú o tom rokovať na zastupiteľstve KSK a urobia všetko preto, aby to dobre 
dopadlo. 
MUDr. Pukluš: 
- navrhol zahrnúť podmienku do zmluvy, ktorá bude podpísaná, že prípadné hospodárske 
a zamestnanecké vzťahy budú realizované regionálne. 
Mgr. Grečková: 
- myslí si, že požiadavka nie je uskutočniteľná vzhľadom na zákon o verejnom obstarávaní. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- odporučil zmeniť návrh uznesenia – nie MsZ odporúča, ale MsZ zaväzuje poslancov KSK ..., 
- požiadal Ing. Šišku, riaditeľa Domova dôchodcov, ktorý bol riaditeľom nemocnice v Levoči, aby 
predniesol svoje stanovisko k predloženým návrhom. 
Ing. Šiška: 
- uviedol, že nemá kvalifikované informácie o podmienkach vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 
KSK, ale návrh uznesenia poslancov nezodpovedá základným podmienkam, stanoveným pre 
podnikanie v akciových spoločnostiach, 
- podľa jeho názoru by odporučil  - zaviazať zastupiteľstvo KSK uzatvoriť zmluvu na prevod akcií 
na väzbu povinností uvedených kritérií:  
1) zachovať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v NsP SNV ku dňu prevodu akcií, počas 
celej doby dohodnutého prevodu akcií, 
2) povinnosť investovať  dohodnutú sumu v tis. € pre NsP SNV na stanovený počet rokov, 
3) splnenie kritérií viazať pod dohodnutou zmluvnou pokutou. 
   PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 64 k bodu 19: 
- MsZ v SNV zaväzuje poslancov KSK za okres Sp. Nová Ves, aby do zmluvy o prenájme NsP Sp. 
Nová Ves boli zahrnuté nasledovné body: 
a) zachovať zamestnanosť v NsP Sp. Nová Ves na  súčasnej úrovni, eventuálne ju rozšíriť (NsP je 
druhým najväčším zamestnávateľom), 
b) všetky lôžkové zariadenia NsP ponechať, prípadne zabezpečiť rozšírenie lôžkového fondu, 
c) inovovať prístrojové vybavenie, 
d) postupne zabezpečiť investície do úspor energií (zateplenie, modernizácia kúrenia a pod.), 
e) vytvoriť podmienky na zazmluvnenie lôžkových kapacít nemocníc: 
     - zabezpečiť lôžkový fond v súvislosti s demografickým vývojom a predpokladaným vývojom 
       chorobnosti v perspektíve 20 rokov, 
     - zabezpečiť kritéria pre výhodné zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 64. 
 
 

K bodu 20 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 
Ing. Bečarik: 
- v súvislosti s prerokovávaním Trestného poriadku v NR SR  poukázal na existujúcu kriminalitu na 
Slovensku, 
- navrhol, aby MsZ vyzvalo Okresnú prokuratúru v SNV, aby zahrnula do pripomienkového konania 
k novelizácii Trestného poriadku trestnoprávnu zodpovednosť za prečiny a trestné činy 
mladistvých do 14 rokov a v plnej miere ich premietla na rodičov (zákonných zástupcov). 
Mgr. Grečková: 
- vysvetlila, že ak zákon je otvorený, prebieha oficiálne pripomienkové konanie, kde  môžu aj 
občania zasielať svoje pripomienky, 
- nemusí to ísť na legislatívnu radu Vlády SR. 
Ing. Majerník: 
- poukázal na problém, týkajúci sa  napojenia kanalizácie z lokality Malé Pole na Muráňsku ulicu, 
- vzhľadom na situáciu občania spísali petíciu, 
- požiadal, aby oddelenie výstavby vypracovalo alternatívne riešenie napojenia kanalizácie 
z lokality Malé Pole na existujúcu kanalizáciu, 
- poukázal na problém  s komunikáciou na Poľnej ulici v Novoveskej Hute, kde boli pozastavené 
práce a navrhol hľadať prostriedky a spôsoby ukončenia komunikácie tejto ulice. 
RSDr. Beňa: 
- poďakoval MsP za sfunkčnenie kamery na sídl. Tarča. 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa, či sa plánuje doriešiť nevyužitý priestor na Fľudri, resp. oddychová zóna, kde niekedy 
bolo mestské kúpalisko.   
Mgr. Grečková: 
- reagovala na pripomienku Ing. Majerníka, týkajúcu sa kanalizácie  na Ferčekovciach, 
- rokovalo sa o tom  na zasadnutí MsR, ktorá odporučila, aby sa k danej problematike vyjadrila 
vodárenská spoločnosť a aby ponúkla ďalšie odborné technické riešenia.  
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Z. Páleníková: 
- poukázala na dlhoročný problém s mladistvými na Gorazdovej ulici, 
- odovzdala petíciu náčelníkovi MsP JUDr. Komarovi, PhD. a požiadala MsP, aby sa pokúsili nájsť 
vhodné riešenie, 
- občania navrhujú túto časť oplotiť, nakoľko sú tam aj detské ihriská, 
- informovala  o žiadosti občanov sídl. Mier, ktorí sa obrátili s požiadavkou aj na MsV -  umiestniť 
na sídlisku tabuľu s oznámeniami o úmrtí, 
- navrhla osloviť pohrebné služby, či by to bolo možné.  
PhDr. Volný, PhD. 
- osobne  v tom nevidí problém, závisí to od pohrebných služieb, či budú ochotné chodiť aj na 
sídliská, 
- v meste sa nachádzajú tabule na 3. miestach – Letná ul., Zimná ul. a cintorín. 
Ing. Gonda: 
- informoval, že do PD pre budúceho investora v lokalite pod Kauflandom dali maximálnu 
požiadavku za mesto (cyklisticko-pešia komunikácia od Lidlu po Fľuder, sfunkčnenie časti 
bývalého letného kúpaliska, aktivity súvisiace s náhradnou výsadbou, aktivity, ktoré spriechodňujú 
prístup k záhradkárskej osade), 
- je na poslancoch a vedení mesta, ktoré požiadavky sa dostanú do realizačnej fázy, 
- čo sa týka Malého Poľa – jedno technické riešenie poškodzuje jednu skupiny ľudí, iné zase inú 
skupinu ľudí, 
- akékoľvek iné technické riešenie, do ktorého by mesto chcelo vstúpiť, vytvára požiadavku na 
rozpočet mesta, 
- uviedol,  že  existuje nové technické riešenie, ktoré chceme premietnuť do majetkových vzťahov 
a finančnej náročnosti. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- Ing. Gonda vysvetlil podstatu problému,  
- novým technickým riešením sa výjde v ústrety občanom, ktorí sú najviac ohrození. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal, aby sa venovala vážna pozornosť železničnému prechodu na sídl. Západ.  
Mgr. Grečková: 
- informovala o oprave cesty na sídl. Západ, do 22. 4. 2011  by mal byť položený nový koberec 
v tomto úseku, 
- iniciovala u riaditeľa Správy ciest, aby pripravili projekt a absolvovali  všetky legislatívne procesy, 
aby mohol byť priechod pre chodcov pri železničnom priecestí zrealizovaný, 
- Železnice SR sa tiež pripájajú k tomuto projektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval poslancom KSK Mgr. Grečkovej a PhDr. Semešovi, PhD., za to, že sa budú opravovať 
celistvé úseky (sídl. Západ, podjazd smerom od Levoče). 
Mgr. Kačenga: 
- znova sa vyjadril k Fľudru, myslí si, že vhodnejšie prostredie na oddychovú zónu tam nie je, 
- verí, že vedenie mesta bude požadovať od investora aj vynútené investície, 
- upriamil pozornosť na VZN č. 2, ktoré dnes bolo schválené, v súvislosti s vodnou nádržou ktorá 
mohla slúžiť ako prevencia voči povodniam na území mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy uznesení. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Ing. Bečarika – vyzvať Okresnú prokuratúru v SNV, aby zahrnula do 
pripomienkového konania  novelizácie Trestného poriadku trestnoprávnu zodpovednosť za prečiny 
a trestné činy mladistvých do 14 rokov a v plnej miere ich premietla na rodičov (zákonných 
zástupcov). 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 65. 
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Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh Ing. Majerníka – požiadať oddelenie výstavby vypracovať alternatívne riešenie 
napojenia kanalizácie z lokality Malé Pole na existujúcu kanalizáciu. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 66. 
 

 
K bodu  21 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.               
                   primátor mesta                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  35 – 66.   
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš   ................................ ...................... 
 
 
RSDr. Juraj Be ňa   ...................................................... 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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