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

___________________________________________________________________ 
 

 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 14. júla  2011 na 5.  zasadnutí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi,  

konanom vo ve ľkej zasada čke na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi 
 
 

 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ, ako aj ostatných prítomných.  

 
PhDr. Volný, PhD., ospravedlnil zo zasadnutia MsZ MUDr. Slavomíra Hrebenára 

a PharmDr. Jána Valjana. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     30    
       z toho poslanci MsZ:          17   
                            ostatní prítomní:             13  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:             9.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:          9.30 h 
 
 
 
 

K bodu 2 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatné ho zasadnutia 

 
 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli overené bez 
pripomienok. 
 
 
 

K bodu 3 
Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD. navrhol Ing. Mariána 
Bubeníka a Adnana Akrama a do návrhovej komisie Ing. Bc. Janku Brziakovú, MUDr. Jána 
Mokriša  a MUDr. Jána Pukluša. 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4 
 
 
 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. Schválenie partnerskej zmluvy medzi mestami Spišská Nová Ves a Chust 
6. Informácia  o projekte KHL – MHL  HC Tatranskí vlci  
7. Záver 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o programe zasadnutia MsZ, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu, 
- bez pripomienok, 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 

 
 

K bodu 5 
 
Schválenie partnerskej zmluvy medzi mestami Spišská  Nová Ves a Chust 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- zmluva o partnerstve je predložená na základe požiadavky partnerov mesta Chust, ktoré už 
v minulosti dlhodobo spolupracovalo s mestom, ale aj v rámci okresu Spišská Nová Ves,  
- pôvodne mala byť zmluva podpísaná pri otvorení Spišského trhu, ale predstavitelia mesta Chust 
nemohli pricestovať, požiadali o ospravedlnenie a zároveň pozvali predstaviteľov mesta Spišská 
Nová Ves na oslavy do Chustu koncom augusta, 
- predpokladá, že prvej návštevy mesta Chust sa zúčastnia ľudia, ktorí tam majú osobné kontakty 
a ktorí tam už v minulosti návštevy absolvovali, 
- otvoril diskusiu, 
- keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh na uznesenie č. 85 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 85. 
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K bodu 6 

 
Informácia  o projekte KHL – MHL  HC Tatranskí vlci   
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- privítal hostí HC LEV, s. r. o., Poprad, 
- informoval o predchádzajúcich rokovaniach,  na ktorých boli dohodnuté  určité benefity, ktoré 
budú vyplývať z tejto spolupráce, 
-  pre sezónu 2011 – 2012 ide o sumu 170 tis. €, pre ďalšie roky nie je suma ešte dohodnutá, 
- prostriedky budú použité na rekonštrukciu hotela Šport, do Zimného štadióna, ale aj priamo do 
rozpočtu mesta, 
- okrem celoročného využitia hotela Šport projekt bude dobrým prínosom pre mesto aj v iných 
oblastiach, 
- vyjadril presvedčenie, že spolupráca bude obojstranne výhodná a prospešná, 
- udelil slovo Marcelovi Binekovi, obchodnému a finančnému riaditeľovi  HC LEV , s. r. o., Poprad. 
Marcel Binek: 
- predstavil svojich hostí – Sergeja Sušnikova, športového riaditeľa HC LEV s. r. o., Poprad 
a zároveň generálneho riaditeľa mužstva Orenburg a Viktora Docenka, člena Ruskej hokejovej 
federácie, 
- predstavil mládežnícku hokejovú ligu, do ktorej Rusko kvôli rozvoju mládežníckeho športu 
investuje veľké peniaze, 
- v MHL je 32 mužstiev, 
- HK Tatranskí vlci bude spájaný so Spišskou Novou Vsou,  nie s Popradom, kde bude hrať 
mužstvo KHL,  
- mužstvo MHL bude v Spišskej Novej Vsi hrať dlhodobo, bude tu žiť, vrátane realizačného tímu, 
čo prispeje k zviditeľneniu mesta a celého regiónu vo svete, 
- požiadal poslancov o podporu tohto projektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o podpísaní zmluvy o spolupráci medzi HK SNV a MHL Tatranskí vlci, 
- považuje tento projekt za dobrý impulz pre mládež, z tejto ligy je už blízko do veľkého hokeja,  
- projekt otvára ďalšie spoločenské a hospodárske aktivity, ktoré môžu pomôcť nášmu regiónu. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal o doplňujúce informácie, napr., kto bude hrať za mužstvo Tatranskí vlci, aké podmienky 
mesto poskytne pre zdarné fungovanie tohto projektu a ako to ovplyvní rozpočet mesta alebo 
Šport, s. r. o., SNV. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že náležitosti budú presne definované pri podpise zmluvy, 
- čo sa týka Zimného štadióna, ide o jeho  poskytnutie na sezónu – sú v tom zápasy, tréningy, 
šatne a iné technické zázemie, 
- čo sa týka hotela Šport – ten bude kompletne obsadený mládežníckym mužstvom počas 
hokejovej sezóny – od apríla do septembra (cez letnú turistickú sezónu bude hotel uvoľnený), 
- ostatné služby budú platené navyše, napr. sauna, plaváreň, športové hala, stravovanie, 
- zo sumy 170 tis. €  bude 45 tis. € investovaných do hotela Šport, časť do Zimného štadióna, časť 
prostriedkov dostane HK SNV ako kompenzáciu za záber reklamných plôch a časť bude tvoriť 
príjmy rozpočtu mesta, 
- súčasťou tejto dohody je aj poskytnutie jednej päťky Tatranských vlkov v prípade potreby pre 
podporu extraligového mužstva SNV, 
- niektoré zápasy KHL sa odohrajú v Spišskej Novej Vsi.  
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Marcel Binek: 
- minimálne 50 % mužstva budú tvoriť slovenskí hráči, 40 % českí hráči a 10 % ďalšie národnosti 
(Slovinci, Taliani, Rusi, Švajčiari),  
- v zmluve s HK SNV sa zaviazali, že minimálne 5 jeho hráčov bude hrať v mužstve Tatranskí vlci, 
- ich snahou je aj vzdelávanie hráčov, majú predstavu o vzniku športovej akadémie. 
Ing. Bečarik: 
- upozornil partnerskú stranu, že v prípade nedostatkov na stravovacie a hotelové služby, alebo 
v prípade viacerých požiadaviek na ubytovanie je k dispozícii ešte ďalší mestský hotel Preveza. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že sa budú využívať aj ďalšie hotely, 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh na uznesenie č. 86 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 86. 

 
 
 

K bodu 7 
 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na otvorenie 44. ročníka Spišských výstavných 
trhov a na otvorenie 56. ročníka Spišského trhu.. 
 
 
 

 
             PhDr. Ján Volný, PhD.                
                 primátor mesta                                prednosta MsÚ 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 85 a 86. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Ing. Marián Bubeník   ............................. ......................... 
 
 
Adnan Akram    .................................... .................. 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová    ........................................................ 


