
1

       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná d ňa 15. decembra  2011 na 8. 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 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ  a ostatných 
prítomných. V úvode primátor mesta zablahoželal Ing. Ondrejovi Majerníkovi 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:          19   
                           ostatní prítomní:             28   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.55 hod. 
 
 
 

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 
Pukluša a Adnana Akrama, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, MUDr. Jána Mokriša 
a Mgr. Jozefa Kačengu. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
 
 



2

 
 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s predloženým programom zasadnutia MsZ a navrhol doplniť do programu  
nové body: 
  21 - Návrh na zmeny v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta 
  22 - Zmena rokovacieho poriadku MsZ  
- 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. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2009 o podmienkach určovania vyberania dane z nehnuteľnosti 
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych daniach 
8. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na 

území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 
9. Návrh na 4. zmenu  rozpočtu mesta na rok 2011 
10. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 - 2014 
11. VZN o určení názvu ulíc v lokalite Červený jarok 
12. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová 

Ves 
13. VZN mesta o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves 
14. VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne platené parkovanie motorových 

vozidiel 
15. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2012 
16. Plnenie uznesení MsZ 
17. Správa o výsledku kontrol 
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 
19. Dodatok č. 1 VZN č. 10/2004 o predaji bytových a nebytových priestorov 
20. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
21. Návrh na zmeny v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta 
22. Zmena rokovacieho poriadku MsZ 
23. Interpelácie, otázky poslancov 
24. Záver 
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K bodu 5 
 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2009 o podmienkach ur čovania vyberania dane z nehnute ľnosti 
Predložil: Ing. Pastiran, ved. odboru financií, ško lstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Pastirana  o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že aj napriek ťažkej finančnej situácii občania mesta budú len v minimálnej miere 
zaťažení, nakoľko poplatky a dane pre obyvateľov sa zvyšovať nebudú, čo je v neporovnateľné 
s inými mestami, 
- MsR sa stotožnila s predloženým návrhom,  
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- je pravdou, že všetky mestá v okolí rapídne zvyšujú dane, 
- za opozičný klub poznamenal, že nemajú veľké výhrady voči zvýšeniu dane a nebudú dávať 
žiadne návrhy na zmeny, 
- myslí si, že 20 %-né zvýšenie dane pre malých podnikateľov je dosť výrazné a môže sa  
odzrkadliť zvýšením cien a tiež poukázal na zníženie splátok z 3 na 2, čo je z časového hľadiska 
výhodnejšie pre mesto. 
Z. Páleníková: 
- myslí si, že také enormné zvýšenie dane pre drobných podnikateľov môže viesť ku koncu 
viacerých možností podnikania, nakoľko aj ostatné zvýšenia (plyn, energia), sa ich veľmi dotýkajú, 
-  myslí si, že je oveľa viac alternatív, ako napĺňať mestskú kasu a oveľa zaujímavejšími sumami, 
ako predloženým zvýšením, 
- čo sa týka počtu zníženia splátok, pre mesto je výhodnejšie mať 2 splátky, ale pre podnikateľov je 
rozumnejšie  a výhodnejšie  poplatky platiť kvartálne,  
- zo strany mesta nejde o ústretovosť voči podnikateľom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- znova zdôraznil, že predložené zvýšenie v porovnaní s inými mestami je porovnateľne menšie, 
nie je príjemné pre nikoho, ale vyžaduje si to súčasná situácia, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 123 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:    3 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 123. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
Predložil: Ing. Pastiran, ved. odboru financií, ško lstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
 



4

Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- tlmočil požiadavku občanov, aby pracovníci, zodpovední za odvoz komunálneho odpadu, 
upozornili svojich podriadených, aby smetné nádoby po vyprázdnení vrátili na pôvodné miesto.  
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal prítomného Ing. Jaraba z firmy B Nova, s. r. o., aby tlmočil túto požiadavku a aby poučili 
svojich pracovníkov. 
A. Akram: 
- opýtal sa, či došlo k zníženiu frekvencie vývozu TKO na sídl. Západ I, nakoľko v tabuľke č. 1 sa 
uvádza vývoz TKO 2 x týždenne.  
Ing. Pastiran: 
- v prílohe sú uvedené 2 frekvencie, ale ak sa dohodne ináč, všetko sa prepočíta podľa platných 
sadzieb, 
- nie je problém, aby bol vývoz TKO 3 x týždenne. 
A. Akram: 
- opýtal sa, či bude vývoz drahší, ak sa zvýši frekvencia vývozu na 3 x týždenne. 
Ing. Pastiran: 
- áno. 
A. Akram: 
- uviedoll, že za posledné 4 roky bol vývoz TKO na sídl. Západ I 3 x týždenne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pozrieme sa na to, ako to bolo doteraz, ak bude potreba zvýšiť frekvenciu, je  možné sa tomu 
prispôsobiť. 
Ing. Košalko: 
- fyzické osoby platia za komunálny odpad ročnou sadzbou, uvedené poplatky v tabuľke sa 
vzťahujú na právnické osoby. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že sa jedná o navýšenie o 0,50 €, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 124 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 124. 
   

 
 
 
 
 

K bodu 7 
 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych daniach 
Predložil: Ing. Pastiran, ved. odboru financií, ško lstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
 



5

Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 125 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 125. 
 
 
 

K bodu 8 
 

VZN o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školsk ých zariadení zriadených na území 
mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 126 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 126. 
 
 
 
 
 

K bodu  9 
 
Návrh na 4. zmenu  rozpo čtu mesta na rok 2011 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá predložený návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2011 odporučila schváliť. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na to, že tento upravený rozpočet po 4. zmene vo výške 37 284 tis. € je historicky 
najväčším rozpočtom, skoro všetky peniaze šli do rozvoja mesta. Pri tejto príležitosti poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe rozpočtu, ale aj tým, ktorí sa podieľali pri napĺňaní a realizácii 
rozpočtu, za čo by mali byť odmenení. Včera na poslaneckom klube sa dohodli, že poslanci si 
nebudú tento rok nárokovať na odmeny. Vyzdvihol skutočnosť, že naše mesto, ako jedno z mála 
miest na Slovensku, dosiahlo zvýšenie ratingu. Apeloval na vedenie mesta, aby ocenilo ľudí, ktorí 
sa podieľali na realizácii projektov. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 127 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  4 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 127. 
 
 

K bodu 10 
 

Návrh rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 - 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol  podrobnejšiu informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- zúčastnila sa celej prípravy rozpočtu, 
- požiadala kolegov poslancov, aby nediskutovali len preto, aby diskutovali, nakoľko rozpočet sa 
tvoril naozaj veľmi ťažko, 
- nie je to definitívny rozpočet, v priebehu roka sa bude pristupovať k jeho zmenám, 
- finančná komisia odporučila MsZ návrh rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014, vrátane rozpočtov 
organizácií zriadených mestom, schváliť podľa predloženého návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- predložený rozpočet je úvodný, štartovací, dnes ťažko predpokladať, ako sa bude v priebehu 
roka meniť, 
- bude závisieť hlavne od vývoja ekonomickej situácie a od prístupu novej vlády, ktorá vzíde 
z nastávajúcich volieb, 
- verí, že sa opäť uvoľnia eurofondy pre samosprávu, 1,5 roka bolo čerpanie pozastavené, 
- poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave rozpočtu a verí, že ho poslanci podporia, MsR  
rozpočet podporila jednomyseľne, 
- upozornil, že v rozpočte nie sú žiadne rezervy, ak by boli navrhované nejaké presuny, je potrebné 
povedať konkrétne aké, 
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- poznamenal, že v rozpočte aj napriek ťažkej finančnej situácii sú vyčlenené finančné prostriedky 
na miestne komunikácie, rozvoj mesta a údržbu, 
- rozhodli sa, že v tomto roku, ale i v ďalších rokoch, budú  finančné prostriedky rozdeľované cez 
predsedov MsV, ako to bolo v minulosti, 
- informoval o príprave ďalších projektov – generálna oprava verejného osvetlenia a následne aj 
generálna oprava miestnych komunikácií. 
Z. Páleníková: 
- vysvetlila, prečo nepodporia predložený rozpočet a vyjadrila sa k niektorým položkám, 
- poukázala na vypadnuté prostriedky v súkromných CVČ – OZ Kamo Nádej, kde v roku 2010 
prišlo do rozpočtu mesta cez 180 tis. €,  v roku 2011 – hlboko cez 70 tis. €  a roku 2012 – 0, 
- tiež poukázala  na zvýšený rozpočet kancelárie primátora, porovnala roky 2009 – 1 383 tis. € , 
rok 2010 – 1 373 tis. €, rok 2011 – 1 559 tis. € a rok 2012 - 1 652 tis. €, 
- zaujímala sa, kto určuje smer alebo filozofiu rozpočtu, 
- ďalej poukázala na nárast rozpočtu pre Klub dôchodcov,  zníženie položky soc.-právna ochrana 
detí, nižšie prostriedky na údržbu ciest, chodníkov a rekonštrukcie oproti roku 2011 o 60 tis. € a 
na nulovú položku na nastávajúce voľby.  
Ing. Pastiran: 
- vysvetlil, čo sa udialo za posledné obdobie vo vzťahu ku financovaniu súkromných školských 
zariadení, normatívom určujeme výšku dotácie pre naše zariadenia, pričom súkromné školské 
zariadenia musia dostať 88 % z tejto dotácie, 
- vďaka OZ Kamo Nádej sa zmenil aj prístup ministerstva školstva – jedno dieťa môže byť 
zapísané maximálne  1 x vo verejnom a 1 x  v súkromnom zariadení a obmedzená je aj pôsobnosť 
v rámci okresu, 
- čo sa týka nárastu miezd, ide o nárast súvisiaci s počtom zamestnancov a valorizáciou miezd, 
- v kluboch dôchodcov je len minimálny nárast, 
- soc.-právna ochrana detí - deťom v detských domovoch prispievame  89 € mesačne na každé 
dieťa, ide o zákonné povinnosti mesta, ktoré musia byť zaradené do rozpočtu, 
- čo sa týka organizácie volieb, mesto dostane finančné prostriedky od štátu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil informáciu k údržbe komunikácií – pripravuje sa generálna oprava (rekonštrukcie) 
komunikácií, 
- predsedovia MsV rozhodnú, čo sa bude prioritne robiť. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- bol pri tvorbe rozpočtu, na ktorom sa pracovalo od konca októbra, nevedelo sa, aký bude prídel 
podielových daní a ako to bude so sociálnym zákonom, ktorý výrazne obmedzí príjem mesta, 
- vyjadril sa k OZ Kamo Nádej – museli sa urobiť úpravy, nakoľko tam bola veľká legislatívna diera, 
- čo sa týka volieb, mesto dostane dotáciu od štátu. 
MUDr. Mokriš: 
- filozofia rozpočtu mesta spočíva v zabezpečení chodu mesta – MHD, čistota mesta, bezpečnosť, 
- kladne sa vyjadril k činnosti MsP a poukázal na potrebu pokračovať v rozširovaní  kamerového 
systému, 
- vyjadril sa k sociálnym službám – ak prezident SR podpíše zákon, klienti budú doplácať 50 % 
z celkových nákladov, 
- v minulosti bolo prijaté VZN –  klient, ktorý predal nehnuteľnosť, musel zaplatiť 30 tis. Sk, ktoré sa 
investovali do rekonštrukcie a údržby, ale prokurátor VZN zrušil a peniaze sa museli klientom 
vrátiť, 
- uviedol, že pre niektorých bude problém zaplatiť 50 % nákladov, 
- opýtal sa, ako to bude s Hotelom Metropol, a. s., mrzí ho, že v minulom volebnom období sa 
„prepásla“ šanca predať akcie Hotela Metropol, a. s., 
- väčší dôraz by sa mal klásť na cestovný ruch, mesto SNV je na to predurčené,    
- opýtal sa, aká je situácia v Horskom parku  v Novoveskej Hute, 
- poukázal na to, že mesto by malo vyvíjať činnosť na zvýšenie zamestnanosti, 
- opýtal sa na Priemyselný park a na Pilvud, či sú tam nejaké firmy alebo podnikatelia, 
- poprial všetkým pokojné sviatky a všetko dobré v novom roku. 
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Mgr. Grečková: 
- vyjadrila sa k Hotelu Metropol, a. s. - je na škodu, že sa v predchádzajúcom volebnom období 
nevyužila možnosť predať tieto akcie, 
- mesto má v Hoteli Metropol, a. s., menšinový podiel, preto nemá žiadne rozhodovacie právomoci, 
- vyhliadka pre mesto je taká, že hodnota podielu mesta bude stále klesať, 
- vo vedení mesta sa dohodli, že v budúcom roku sa začnú rokovania ohľadom predaja podielu 
v Hoteli Metropol, a. s.,  
- upozornila na nevysporiadanú požiadavku TJ Sokol, s ktorým mesto prehralo súdny spor vo veci 
vysporiadania futbalového štadióna, 
- čo sa týka priemyselnej zóny Podskala, v týchto dňoch sa stavba dokončuje, hľadajú sa noví 
investori, zatiaľ prejavila záujem jedna firma ťažkého priemyslu, 
- v oblasti cestovného ruchu bol prijatý zákon o cestovnom ruchu, prebehli už prvé rokovania 
s hlavným štátnym radcom, aby sme v budúcom roku mohli dostať nejaké peniaze, 
- informovala, že z KSK sa u nás investovalo cca 1 mil. € navyše na opravy ciest, ktoré neboli 
zahrnuté v hlavnom operačnom programe, 
- zatiaľ sa urobili cesty, ktoré boli v najhoršom stave, ak sa spustí spomínaný operačný program, 
výrazne to pocítime. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že pred tromi rokmi bola s akcionármi  Hotela Metropol, a. s., vyjednaná celkom slušná 
suma, ale opoziční klub na rokovaní MsZ dal návrh na zvýšenie sumy, s čím majitelia nesúhlasili, 
- v budúcnosti budeme musieť pristúpiť na ich podmienky, nakoľko sú väčšinoví akcionári, 
- vyjadril sa k cestovnému ruchu – informoval o uskutočnenom rokovaní s okolitými obcami 
a mestami v regióne, 
- zamestnanosť je hlavnou témou – prebiehajú rokovania k zvýšeniu zamestnanosti, snahou je čo 
najskôr zaplniť priemyselnú zónu Podskala, 
- informoval o rokovaní s firmou Dorchester, ich záujem o projekt stále trvá, v súčasnosti pracujú 
na aktivitách v súvislosti s olympiádou v Londýne, potom sa zamerajú na projekty na Slovensku - 
v Bratislave a SNV.  
Mgr. Grečková: 
- pripomenula, že aj v týchto dňoch vznikajú nové pracovné miesta, robí sa nábor do Tesca, kde 
vznikne cca 150 pracovných miest (hlásilo sa až 1700 uchádzačov)  a začiatkom roka otvára firmu 
v bývalom Mäsospiši firma Harmanec bags, a. s.,  kde by malo vzniknúť cca 80 pracovných miest. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- tlmočil informáciu od generálneho riaditeľa firmy Embraco Slovakia, a. s., že vo firme sa 
prepúšťať nebude. 
Mgr. Dluhoš: 
- lyžiarske stredisko Rittenberg prevádzkuje Lyžiarsky klub SNV, Skilab  nebude dotovať 
prevádzku strediska tak, ako posledné 3 roky, ale radšej tieto finančné prostriedky použije v 
budúcom roku na výstavbu Horského parku, 
-  všetky stavebné povolenia sú platné, v budúcom roku sa začne s výstavbou I. etapy. 
A. Akram: 
- opýtal sa na dôvod zvýšenia položky poistenie motorových vozidiel a majetku. 
Ing. Pastiran: 
- jedná sa o projekt skládky BRO, ktorý obsahuje aj nákup vozidiel na zvoz odpadu, autá ešte nie 
sú v prevádzke, ale musia byť poistené a tiež pribudla ďalšia budova na Nábreží  Hornádu – 
Multifunkčné banícke centrum,  
- ide o nové poistné zmluvy na objekty, ktoré sme obstarali  v poslednom období. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že poistenie bolo podmienkou projektu, aby nám preplatili eurofondovú čiastku. 
A. Akram: 
- poukázal na program životné prostredie mesta a starostlivosť o verejné priestranstvá a zeleň, 
vytkol, že chýbajú informácie o konkrétnych sídliskách, 
- opýtal sa, či MsV budú mať k dispozícii aj výsadbu zelene a stromov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- chýbajúce údaje sa doplnia a budú poslancom k dispozícii. 
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A. Akram: 
- žiadal vysvetliť zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody. 
Ing. Pastiran: 
- súvisí to so zvýšením počtu zamestnancov a s valorizáciou miezd. 
A. Akram: 
- opýtal sa, o koľko sa zvýšil počet zamestnancov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
-  v zmysle kolektívnej zmluvy je ustanovené, že mzda sa zvyšuje o infláciu, teraz boli navýšené 
mzdy o 2 %, 
- organizačná štruktúra  sa mení, vyvíja,  je v kompetencii primátora mesta, 
- počet zamestnancov bol navýšený  z dôvodu posilnenia útvaru rozvoja mesta. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval primátorovi a vedeniu mesta za športovcov, že si našli čas na rokovanie vo vzťahu 
k financovaniu športu v meste, 
- poukázal na zníženie položky pre STEZ a opýtal sa J. Magdoška, či  má predstavu, ako 
zabezpečí chod športovísk, ak má o 100 tis. € znížený rozpočet, pričom náklady z dôvodu 
pôsobenia „Tatranských vlkov“ sú zvýšené,  
- opýtal sa, ako prebieha výberové konanie klientov do Domova dôchodcov, aká je skladba 
klientov a či sa rokuje so starostami, nakoľko aj ich občania sú umiestňovaní v Domove 
dôchodcov. 
- požiadal primátora, aby sa vrátili k prehodnoteniu financovania TIC. 
J. Magdoško: 
- čiastka bola znížená na investíciách, nie na  prevádzku športovísk, na Zimnom štadióne bola  
navýšená z dôvodu dotácie od HC Lev. 
PhDr., Volný, PhD.: 
- doplnil informáciu  - prevádzka  STEZ je zabezpečená, cca 170 tis. €,  ktoré získame od HC LEV 
nie je čistý zisk, je to kompenzácia za prevádzkové náklady, investícia do hotela Šport, dotácia pre 
HK SNV a platba pre mesto. 
Ing. Pastiran: 
- vysvetlil, že sociálny zákon sa mení aj v tom, že 320 € na klienta mesačne bude  prispievať štát 
a druhú polovicu nákladov by mal uhradiť klient, čím bude vyfinancovaná celá prevádzka 
zariadenia, 
- od nového roka už nebude možné žiadať od starostov obcí, odkiaľ klienti prichádzajú, aby 
prispievali na svojich obyvateľov v Domove dôchodcov, 
- ročne dostaneme 3 840 € na klienta, t. j. 320 € mesačne a ostatné náklady si máme možnosť 
vybrať cez poplatky od klienta, 
- za nemajetných klientov sa bude doplácať asi z rozpočtu mesta, 
- zákon v súčasnosti ešte nie je podpísaný prezidentom SR. 
Mgr. Grečková: 
- najväčším problémom, prečo zákon ešte nie je podpísaný prezidentom SR je to, že väčšina 
klientov nemá ani taký dôchodok, aby mohla zaplatiť polovicu nákladov, 
- upozornila, že ak zákon bude prijatý, mesto bude mať možnosť 5 rokov dozadu sledovať, či 
občan nepredal nehnuteľnosť, v praxi si to nevie predstaviť, zrejme bude potrebná novelizácia 
zákona. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 128 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  3 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 128. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.32 – 10.55 
 
 

K bodu 11 
 
VZN o ur čení názvu ulíc v lokalite Červený jarok 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 129 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 129. 

 
 

K bodu 12 
 
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a šp ortových kolektívov mesta Spišská Nová 
Ves 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- doplnil informáciu, že v štatúte je nový bod, v ktorom je zahrnuté, že navrhovaní jednotlivci musia 
byť v hodnotenom roku registrovanými členmi klubu, ktorý má sídlo na území SNV.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 130 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 130 
. 
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K bodu 13 

 
VZN mesta o prevádzkovom poriadku pohrebísk na územ í mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Semeš, PhD., zástupca primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal PaedDr. Olejníka o uvedenie materiálu. 
PaedDr. Olejník: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 131 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 131. 
 
 
 

K bodu 14 
 

VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na do časne platené parkovanie motorových 
vozidiel 
Predložil: PhDr. Semeš, PhD., zástupca primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing.  Bednárová: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 132 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 132. 
 
 
 
 
 
 



12

K bodu 15 
 
Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2012 
Predložil: PhDr. Volný, primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol bod 15 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 133 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 133. 
 
 
 

K bodu 16 
 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- navrhol, vzhľadom na to, že materiál bol spracovaný podrobne a včas, aby sa neprechádzali 
uznesenia jednotlivo, ale iba na základe pripomienok alebo otázok poslancov.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky a ani otázky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 
prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 134 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 134. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
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Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 135 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 135. 
 
 
 

K bodu 18 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 136 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 136. 
 
 
 

K bodu 19 
 
Dodatok č. 1 VZN č. 10/2004 o predaji bytových a nebytových priestoro v 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 137 k bodu  19. 
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Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 137. 
 
 
 

K bodu 20 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 20, 
- 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). 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body a podal stručnú informáciu ku každému bodu. 
 
Bod 20/1: 
Ing. Bubeník: 
- uviedol, že MsZ už prijalo k tomuto bodu uznesenie, pracovníci MsÚ ho mali zrealizovať, ak sú 
tam technické problémy, mali by ich odstrániť, 
- vyjadril sa, že bude hlasovať  za schválenie zámeru predaja pozemku s novým súdnoznaleckým 
posudkom. 
Z. Páleníková: 
-  stotožnila sa s názorom Ing. Bubeníka, 
- vyjadrila sa, že nemôže hlasovať za niečo, ak nevie, o aký súdnoznalecký posudok ide, 
- kritizovala, že veľa informácií dostávajú poslanci na poslednú chvíľu, 
- požiadala, aby bolo umožnené prítomným občanom vyjadriť sa k danému bodu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- tento problém má 2 uhly pohľadu, 
- po pol roku sa musí uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie, 
- po zistení stavu, že v chodníku vedie plynové potrubie a TV rozvody, bol jedným z tých, ktorí sa 
nesúhlasne vyjadrili k danej záležitosti, ale väčšina poslancov hlasovala za, 
- po prijatí uznesenia sa strhla vlna odporu občanov Telepu, následkom ktorých je petícia proti 
výstavbe garáže, 
- ak dôjde k prestavbe chodníka naruší sa územie, s čím osobne nesúhlasí a rešpektuje vôľu 
občanov Telepu. 
PharmDr. Valjan: 
- čudoval sa, že pred pol rokom sa výstavba garáže schválila a až následne začali vznikať  
prekážky, 
- vtedy hlasoval za výstavbu garáže, dnes bude znova hlasovať za výstavbu garáže. 
Ing. Rapáč: 
- vysvetlil postupnosť krokov od podania žiadosti na výstavbu garáže v roku 2008 až po 
súčasnosť, 
- neustále vznikali nové skutočností, ktoré bránili predaju pozemku a ktoré sa postupne 
odstraňovali,  
- opýtal sa Ing. Kellnera, či sú ďalšie nové skutočností v cene pozemku od vydania znaleckého 
posudku zo 6 .6. 2011, 
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- myslí si, že za každú cenu sa robia prieky a obštrukcie, aby mu pozemok nebol predaný. 
Mgr. Krajči: 
- v úvode poznamenal, že to nie je petícia proti niekomu, ale petícia za niečo, 
- podobný problém s parkovaním má viac ľudí na Telepe, 
- opýtal sa, či výstavba jednej garáže vyrieši parkovanie v tejto časti, 
- myslí si, že ak sa to má vyriešiť, je potrebné hľadať systémové riešenie k spokojnosti všetkých 
občanov a neriešiť len jedného občana, 
- poznamenal, že ak sa bude chodník prekladať, nech sa preloží po celej dĺžke, nielen v úseku 100 
metrov. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- v prípade Ing. Rapáča sa choval tak, ako by sa choval ku každému občanovi tohto mesta,  konal 
podľa svojho svedomia, aby kvalita života občanov na Telepe bola ako sa patrí. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či navrhované uznesenie sa ruší celé a či  súčasťou  tohto uznesenia je aj zrušenie 
zámeru predať tento pozemok, 
- osobne s tým problém nemá, ak sa posunie celý chodník, môžu sa aj ostatným občanom 
ponúknuť pozemky na odpredaj. 
Sviteková: 
- poznamenala, že Telep je časť mesta, ktorej občania tiež platia dane, ale nemá prístup k ničomu, 
napr. detské ihriská, oddychová časť, obchodné prevádzky, prechod na železničnú stanicu a iné, 
- nemala by sa dávať  prednosť jednotlivcovi, ale mali by sa brať do úvahy aj žiadosti ostatných, 
- predmetný chodník je jediná cesta, po ktorej sa dá poprechádzať alebo prejsť k autobusu,  
- požiadala poslancov, aby to vyriešili k spokojnosti všetkých občanov Telepu. 
Ing. Javorský: 
- spresnil, prečo bola žiadosť Ing. Rapáča schválená v MsV,  
- MsV má 6 poslancov, pričom Telep má zastúpenie len 2 poslancov, ostatní členovia MsV sú za 
časť Blaumont, 
- pri schvaľovaní žiadosti Ing. Rapáča na zasadnutí MsV  sa nerešpektovala záležitosť poslancov 
za časť Telep  a ostatní členovia MsV, ktorí nepoznajú túto záležitosť  to prehlasovali. 
Ing. Kellner: 
- podotkol, že nikdy nepredkladá poslancom nič, čo by bolo v rozpore so zákonmi, 
- ak by vytváral obštrukcie, poslanci by dnes nemali nový znalecký posudok aj napriek tomu, že 
nepozná vôľu poslaneckého zboru, či bude ochota hlasovať za predaj pozemku, 
- urobil všetko, čo bolo potrebné urobiť, zákon hovorí, že ak sa predaj schvaľuje dnes, musí byť 
dnes platný znalecký posudok. 
Z. Páleníková: 
- ospravedlnila sa Ing. Kellnerovi, ak to pochopil ináč, 
- opýtala sa, či nový znalecký posudok má rozdiel v cene, alebo aké sú v ňom zmeny, 
- už raz sa k tomu hlasovalo, stojí si za tým. 
Ing. Kellner: 
- pokiaľ ide o znalecký posudok, líši sa v popisnej časti, ktorá popisuje stav pozemku, 
- ak sa inžinierske siete nepreložia, pozemok je bez ceny, ak sa preložia, pozemok má hodnotu 
uvedenú v znaleckom posudku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, či nový chodník sa má vybudovať len okolo garáže, alebo v celej dĺžke. 
Ing. Kellner: 
- nový chodník má byť v celej dĺžke, teda celý chodník medzi Hollého ulicou  a Kuzmányho ulicou, 
čo žiadateľ deklaroval aj písomne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 138 k bodu 20/1. 
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Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  3 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 138. 
 
 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 139 k bodu 20/1. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  2 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 139. 
 
Body bez pripomienok (zaradené na spoločné hlasovanie): 
20/2, 20/3,  20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/16, 20/17. 
 
Body s pripomienkami (zaradené na spoločné hlasovanie s predchádzajúcimi bodmi): 
Bod  20/4:  
Z. Páleníková: 
- poukázala na to, že by bolo lepšie, ak by boli hranice pozemku zarovnané.   
Ing. Kellner: 
- zameranie v grafickej prílohe zodpovedá oploteniu, ktoré sa dlhodobo nachádza na tomto 
pozemku, Ing. Majerník ho získal v stave, ako je teraz, 
- nie je celkom možné pozemok zarovnať, pretože okolo ide cesta, ktorá spriechodňuje breh 
potoka, 
- v grafickej podobe je vyznačený pozemok pôvodnej parcely, ale nie aktuálny stav jestvujúcich 
komunikácií. 
 
Bod 20/15:  
Z. Páleníková: 
- opýtala sa, ako to bolo riešené predtým, ako si vybudoval vlastnú ČOV bez povolenia, mohol sa 
napojiť na jestvujúcu kanalizáciu. 
Ing. Kellner: 
- v čase, keď to začal stavať, nežiadal od mesta vzťah k pozemku,  
- z hľadiska vlastníctva pozemku nevieme, ako v tom čase stavebný úrad rozhodol. 
RSDr. Beňa: 
- uviedol, že v tom čase ešte kanalizácia nebola postavená. 
 
Bod  20/18: 
Ing. Kellner: 
- ide o novú informáciu od včera – jedná sa o záujem realizácie zábavného centra v lokalite pri 
Fľúdri, 
- najprv je ale potrebné zverejniť inzerát na využitie predmetného územia a následne rozhodnúť, 
ktorý návrh a cenové podmienky prijať, 
- upozornil, že v zmysle zákona o majetku obcí je potrebné dať každému záujemcovi právo  
zúčastniť sa investovania na voľných pozemkoch. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o existencii jedného zaujímavého projektu na využitie lokality pri Fľúdri, 
- jedná sa o územie za teraz stavaným Tescom v lokalite, kde v minulosti bolo plážové kúpalisko, 
- jednou z priorít MsV na Mieri je obnova tohto bývalého plážového kúpaliska, 
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- s týmto projektom boli členovia MsV na Mieri oboznámení a prijali ho veľmi pozitívne, 
- aby bol dodržaný zákon, musí byť vyhlásené verejné ponukové konanie na podávanie  návrhov, 
- navrhol, aby na tomto rokovaní MsZ bola vyhlásená ponuka na podávanie návrhov a potom asi 
na marcovom rokovaní MsZ bude vybratý jeden z návrhov, 
- požiadal poslancov o podporu tohto návrhu. 
Mgr. Kačenga: 
- poďakoval za to, že po 27 rokoch sa pristúpilo k realizácii projektu využitia bývalého plážového 
kúpaliska, 
- patrí to medzi priority MsV na sídl.Mier. 
PhDr. Volný, PhD. 
- požiadal, aby sa spoločne hlasovalo k bodom 20/2 – 20/18, 
- navrhol, aby sa prečítalo len uznesenie k novému, doplnenému bodu 20/18, ostatné uznesenia 
boli uvedené v digitálnom MsZ, 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 20/18. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o spoločné hlasovanie k bodom 20/2 – 20/18. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 140 -  156. 
 
 

K bodu 21 
 
Návrh na zmeny v orgánoch obchodných spolo čností s ú časťou mesta 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a zdôvodnil jeho predloženie,  
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- požiadal o krátku prestávku na poradu opozičného klubu a predložil doplňujúci návrh za opozičný 
klub. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 157 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 157. 
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K bodu 22 

 
Zmena rokovacieho poriadku MsZ 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 22 a zdôvodnil predloženie materiálu, 
- MsR je poradným orgánom primátora mesta, 
- v rámci racionalizácie a úspor mesta dospeli k záveru, že všetky materiály schvaľované v MsZ sú 
duplicitne schvaľované aj v MsR a prechádzajú pripomienkovaním cez kolégium primátora, 
gremiálnu poradu a niektoré aj cez  komisie pri MsZ, 
- navrhol, aby sa MsR vyradila z rokovacieho poriadku MsZ, 
- zákon o obecnom zriedení stanovuje, že obec si môže zriadiť MsR, ale jediným rozhodovacím 
orgánom je MsZ a primátor mesta, 
- oznámil, že od 1. 1. 2012 bude platiť nová organizačná štruktúra MsÚ, kde okrem iných zmien 
dôjde k zrušeniu funkcie 2. viceprimátora, pričom povinnosti, vyplývajúce z tejto funkcie budú 
prerozdelené medzi vedenie mesta a MsÚ, 
- pri tejto príležitosti poďakoval PhDr. Semešovi, PhD.,  za jeho obrovský podiel na rozvoji mesta, 
- uviedol, že všetky ostatné funkcie vyplývajúce z jeho mandátu poslanca MsZ ostávajú 
nezmenené, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
-  prečítal návrh uznesenia č. 158 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 158. 
 
PhDr. Semeš,PhD.: 
- poďakoval poslancom a zamestnancom MsÚ za spoluprácu, 
- zaželal dobré vedenie, aby sa mestu darilo a poprial všetkým šťastné  a spokojné sviatky. 
MUDr. Mokriš: 
- v mene opozičného klubu poďakoval PhDr. Semešovi, PhD., za spoluprácu a poprial všetko 
dobré a ešte veľa elánu. 
 
 
 

K bodu 23  
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Interpelácie neboli predložené. 
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K bodu  24 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Poďakoval všetkým  za účasť, dobrú spoluprácu v tomto roku, poprial pekné sviatky a všetko 
dobré do nového roku. Prítomných pozval na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.               
                   primátor mesta                           prednosta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 123 -  158. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Pukluš   ................................ ...................... 
 
 
Adnan Akram    .................................... .................. 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
-  
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