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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 12. apríla  2012 na 10. 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 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Michala Beharku, p. Zuzany 
Páleníkovej. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     39     
       z toho poslanci MsZ:          17   
                           ostatní prítomní:             22   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.35 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 Ing. Bc. 
Janku Brziakovú a MUDr. Slavomíra Hrebenára, do návrhovej komisie PhDr. Miroslava Semeša, 
PhD., Mgr. Michala Demečka a MUDr. Jána Mokriša. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných so zmenou programu zasadnutia MsZ, t. j. navrhol vyňať bod 16 - Správa 
o výsledku kontrol a doplniť bod 19 - Priemyselná zóna Podskala – potreba ukončenia 
inžinierskych sietí, 
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený a doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  15    
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. Interpelácie, otázky poslancov 
6. Zmena Štatútu mesta Spišská  Nová Ves 
7. Správa o výsledku ročnej inventarizácii majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
8. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
9. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 
10. Návrh dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času 

prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves 
11. Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ 
12. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 o poskytovaní dotácií právnickým 

a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Spišská Nová Ves 
13. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves 
14. Štatút vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves - 

aktualizácia 
15. Štatút Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves - aktualizácia 
16. Dodatok č. 1 Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
17. Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia 
18. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
19. Priemyselná zóna Podskala – potreba ukončenia inžinierskych sietí 
20. Záver 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o plánovanom prerušení zasadnutia, počas ktorého zástupca spoločnosti Datalan 
poskytne informácie k novému systému digitálneho zastupiteľstva. 
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K bodu 5 
 
 
Interpelácie poslancov 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyzval poslancov na predkladanie interpelácií. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval za slovo, vzhľadom na predloženú 1. zmenu rozpočtu mesta, opýtal sa na reálnosť 
ukončenia asfaltového povrchu komunikácie na Poľnej a Nitrianskej ulici. 
A. Akram: 
- vyjadril nespokojnosť so zrušením mestskej rady a fungovaním mestského zastupiteľstva, 
špecifikoval to ako pokus o koncentrovanie moci. Z praktického hľadiska mu mestská rada 
poskytovala skoré informácie o dianí v meste. Nesúhlasil s neskorým prístupom k materiálom na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sú objemovo náročné na preštudovanie. Požiadal 
o vyjadrenie vedenia mesta k tejto pripomienke. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- k otázke Ing. Majerníka uviedol informácie o dohode poslancov zavedenia zasadnutí predsedov 
mestských výborov 1 krát ročne. Poukázal na skutočnosť, že väčšina poslancov rozhodla 
o zrušení zasadnutí mestskej rady z dôvodu racionalizácie a úspor. Vďaka tomu dochádza 
k výrazným úsporám, takmer úplne boli zredukované zahraničné služobné cesty, jedno miesto 
zástupcu primátora bolo zrušené, funkcia prednostu úradu je vykonávaná v rámci štruktúry úradu, 
mestskú radu zo zákona nie je povinné vytvoriť. Nesúhlasil s vyjadrením p. Akrama. Všetky 
materiály sú k dispozícii minimálne týždeň pred rokovaním MsZ, všetci poslanci majú k nim prístup 
nielen cez digitálne MsZ, ale i cez web stránku mesta, sú prerokovávané na kolégiu primátora, 
komisiách, poradách vedenia mesta. Tie najdôležitejšie musia byť zverejnené na pripomienkovanie 
min. 15 dní pred ich prerokovaním v MsZ. Opätovne ponúkol možnosť na zasadnutí poslaneckého 
klubu vysvetliť a okomentovať predkladané materiály. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal uviesť v mesačníku IČKO možnosti riešenia železničného priecestia na sídlisku Západ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o riešení množstva záležitostí, jedným z nich je aj kruhová križovatka pri Hotelovej 
akadémii v Spišskej Novej Vsi, ktorá má byť ukončená približne do dvoch mesiacov, do konca 
augusta by mala byť zrealizovaná svetelná križovatka pri COOP Jednota na Elektrárenskej ulici. 
Bližšie informácie o železničnom priecestí na sídlisku Západ poskytne Mgr. Grečková, ktorá sa 
tomu intenzívne venuje. 
Mgr. Grečková: 
- informovala o dočasnom riešení posunutím rampy, vytvorením nástupného ostrovčeka, KSK 
vybudovaním chodníka, vyzdvihla, že Železnice Slovenskej republiky schválili objednávku na 
vypracovanie projektu tohto riešenia. Realizáciu predpokladá najneskôr do leta t. r. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Zmena Štatútu mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli podané žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
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návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 177 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:             16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 177. 
   

 
 

K bodu 7 
 

Správa o inventarizácii majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru financií, školstva a  sociálnych vecí 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
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. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 178 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 178. 
 
 

K bodu 8 
 
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku finančnej komisie, aby prečítala stanovisko finančnej komisie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia odporúča schváliť Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za 
rok 2011 bez výhrad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 179 k bodu 8. 
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Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 179. 
 
 

K bodu  9 
 
 
Návrh na 1. zmenu rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku finančnej komisie, aby prečítala stanovisko finančnej komisie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia odporúča schváliť Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská 
Nová Ves na rok 2012 bez výhrad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 180 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 180. 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času 
prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu s tým, že návrh dodatku je predkladaný na základe 
poslaneckej požiadavky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 181 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
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za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 181. 
 
 

K bodu 11 
 
Zmena zásad odme ňovania poslancov, členov MsV a členov komisií MsZ 
Predložil: Ing. RNDr. Brovková, vedúca organiza čného odddelenia 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- avizoval plánované zmeny v zložení členov mestských výborov a komisií, nakoľko bola 
u niektorých členov vysoká miera absencie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- tlmočila stanovisko finančnej komisie k tomuto materiálu, v ktorom súhlasí s návrhom 
predkladaných zo zmien spočívajúcich v spôsobe odmeňovania za účasť na zasadnutí a odporúča 
návrh dodatku schváliť, 
- navrhla úpravu platu primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku určeného podľa 
počtu obyvateľov mesta a zvýšenie základného platu o 66 %, t. j. o sumu 1 499,52 € s účinnosťou 
od 1. 1. 2012. Celkový plat primátora od 1. 1. 2012 navrhla vo výške 3 772 €,  
- navrhla mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 25 % z jej mesačného platu, určeného 
podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/2004 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou od 1. 1. 2012. 
Mgr. Grečková: 
- požiadala zvolávať zasadnutia mestských výborov a komisií po pracovnej dobe. 
A. Akram: 
- navrhol zmrazenie výšky poslaneckej odmeny na terajšej úrovni do konca volebného obdobia. 
Ing. Bečarik: 
- súhlasil s plánovanými zmenami v obsadenosti členov mestských výborov a komisií, navrhol 
niektoré komisie zlúčiť alebo dokonca zrušiť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedov klubov predložiť konkrétne návrhy zmien v mestských výboroch a komisiách, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh Ing. Bc. Brziakovej - upraviť plat primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
a násobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta a zvýšenie základného platu o 66 %, t. j. 
o sumu 1 499,52 € s účinnosťou od 1. 1. 2012 (spolu 3 772 €), upraviť mesačnú odmenu hlavnej 
kontrolórke vo výške 25 % z jej mesačného platu, určeného podľa § 18c ods. 1 zákona č. 
369/2004 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2012. 
 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  2 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 1 
Návrh bol schválený. 
 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh A. Akrama - zmraziť výšku poslaneckej odmeny na terajšej úrovni do konca 
volebného obdobia a nemeniť ju ani pri valorizácii miezd v národnom hospodárstve. 
 
Hlasovanie: 
za:  7    
proti:  1 
zdržali sa: 9 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 182 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 182. 
 

 
K bodu 12 

 
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 o poskytovaní dotácií právnickým 
a fyzickým osobám – podnikate ľom na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12,  
- pochválil úspešnosť mesta v súťaži O najkrajší kalendár na Slovensku v kategórii miest. Okrem 
spomínaného významného ocenenia mesto získalo ďalšie tri za publikáciu o meste a propagačné 
materiály. Predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. Otvoril diskusiu. Nakoľko neboli 
žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 183 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 183. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol 15 minútovú prestávk u v čase od 9.45 h do 10.00 h, po čas 
ktorého prebehlo školenie spolo čnosti Datalan. 
 

K bodu 13 
 
Zásady hospodárenia s finan čnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Macalovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Macalová: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 184 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 184. 
 

 
K bodu 14 

 
Štatút vyhlásenia najúspešnejších športovcov a špor tových kolektívov mesta Spišská Nová Ves - 
aktualizácia 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- vysvetlil podstatu aktualizácie štatútu – zmeny so zrušením mestskej rady, zvýšenie počtu členov 
primátorom určenej hodnotiacej komisie zo 7 na 9 a stanovenie podmienky pre nomináciu iba 
jedného športovca z družstva v oboch kategóriách jednotlivcov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 185 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 185. 
 
 

K bodu 15 
 

Štatú Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves  - aktualizácia 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Pastirana o uvedenie materiálu. 
Ing. Pastirana: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- doplnil informáciu o povinnosti predsedníctva Rady športových klubov dvakrát ročne zvolať 
zasadnutie valného zhromaždenia a predkladať správu o hospodárení jednotlivých športových 
klubov mestskému zastupiteľstvu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 186 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 186. 
 
 

K bodu 16 
 

Dodatok č. 1 Zásad predaja a nájmu nehnute ľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, pričom zdôraznil, že právomoci zrušenej MsR 
neprešli na primátora mesta, ale späť na MsZ, čo je potvrdením toho, že nedochádza ku 
koncentrácii moci do rúk primátora. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 187 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 187. 
 
 

K bodu 17 
 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia 
Predložil: prednosta Mestského úradu v Spišskej Nov ej Vsi 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
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Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 188 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 188. 
 
 

K bodu 18 
 

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 18, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako je to zaužívané (v prípade, ak 
k jednotlivým bodom nebudú pripomienky,  postupne bude uvedený celý materiál a na záver bude 
hlasovanie za celok. Ak bude mať niekto z poslancov návrh 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. 
Body bez pripomienok (spoločné hlasovanie): 
18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/7, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12. 
 
Body s pripomienkami: 
Bod 18/1: 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- odporučil, aby uznesenie bolo vyňaté na osobitné hlasovanie, je to sporná záležitosť kvôli petícii 
obyvateľov mestskej časti TELEP. 
Ing. Majerník: 
- požiadal, aby sa hlasovalo osobitne. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- opýtal sa, či podmienky vybudovania chodníka a preloženia, t. j. preložky inžinierskych sietí budú 
zadefinované v zmluve. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že to bola podmienka zverejnená inzerátom a bude to zakotvené aj v zmluve. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 189 k bodu 18/1. 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  2 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1  
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 189. 
 
 
Bod 18/6: 
A. Akram: 
- poukázal na skutočnosť, že cena vypočítaná znalcom (2,9 €) je nižšia ako navrhnutá cena  
a zdôvodnená v materiáli cenou podobného pozemku predávajúceho Školníkovi, teda 5 €/m². 
Uviedol, že ide o značný rozdiel medzi pozemkom, ktorý má záujem kúpiť žiadateľ a ktorý kupuje 
p. Školník. Predmetný pozemok sa nachádza v extraviláne, bez inžinierskych sietí, je mokrý 
a svahovitý. Pozemok, ktorý má záujem kúpiť p. Školník je v zastavanej časti obce so všetkými 
sieťami. Predložil návrh, aby poslanci súhlasili s vyvolávacou cenou 12 tis. €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že predaj bude realizovaný verejnou súťažou, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek. 
Ing. Kellner: 
- zdôraznil, že jediný akceptovateľný argument p. Akrama je skutočnosť, že ide o extravilán obce 
a pokiaľ ide o stav pozemku, uvedené skutočnosti prezentované p. Akramom nie sú celkom 
pravdivé, záujemca o kúpu, ak uvádza, že pozemok kosil, s majiteľom - mestom sa na tejto 
skutočnosti nedohodol. Uviedol tiež, že pozemky v Mlynkách súkromné osoby predávajú za vyššie 
ceny ako 5,- €/m², taktiež upozornil na potrebu financovania trafostanice v PZ Podskala, pričom 
prostriedky v príjmovej časti rozpočtu chýbajú. 
PhDr. Volný, PhDr.: 
- opýtal sa A. Akrama, či trvá na svojom návrhu. 
A. Akram: 
- uviedol, že trvá na svojom návrhu. 
Ing. Bubeník: 
- apeloval na nutnosť dodržiavania prijatých zásad predaja pozemkov s ohľadom na 
súdnoznalecké posudky. Nesúhlasil so zvyšovaním cien predaja „našimi” odhadmi. 
Ing. Bečarik: 
- ospravedlnil sa kolegom, že na zasadnutí poslaneckého klubu nereagoval k tomuto bodu, a to 
z dôvodu nedostatku informácií, požiadal prihliadať na súdnoznalecké posudky. Navrhol stanoviť 
predajnú cenu 4,- €/m². 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh pozmeňujúceho návrhu A. Akrama so 
zmenou určenia minimálnej vyvolávacej ceny na 12 tis. €. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh pozmeňujúceho návrhu uznesenia A. Akrama č. 194 k bodu 18/6 s určenou 
minimálnou vyvolávacou cenou 12  000 €. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 194. 
 
Bod 18/8: 
Ing. Kellner:  
- pri uvedení tohto materiálu odporučil odpredať pozemky jednému záujemcovi, ktorý bude znášať 
všetky náklady s výstavbou 6-tich garáži a zastrešovať celú investíciu, t. j. predaj pozemku ako 
celku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že máme alternatívu i na odpredaj všetkých pozemkov naraz i jednotlivo, čo v druhom 
prípade môže vyvolať komplikácie medzi jednotlivými vlastníkmi. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal vyňať na samostatné hlasovanie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- požiadal zástupcu návrhovej komisie prečítať návrh na uznesenie na predaj pozemku v celku. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby sa ostatné uznesenia nečítali, nakoľko sú bez zmeny a boli v predstihu uvedené 
v materiáli predloženom v digitálnom MsZ, 
- požiadal o spoločné hlasovanie k bodom (bez pripomienok) 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/7, 18/9, 
18/10, 18/11, 18/12. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 189 – 200. 
 
 

K bodu 19 
 
Priemyselná zóna Podskala – potreba ukon čenia inžinierskych sietí 
Predložil: Ing. Jozef Gonda, vedúci OVaD, MsÚ Spišs ká Nová Ves 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal Ing. Gondu o uvedenie materiálu. 
Ing. Gonda: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu a dôvodoch potreby výstavby trafostanice v PZ 
Podskala. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- vyzdvihol príchod investora do priemyselnej zóny. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal poslancov, aby odsúhlasili realizáciu objektu. 
MUDr. Mokriš: 
- podporil návrh s konštatovaním, že všetky aktivity, ktoré zvýšia zamestnanosť v meste, ich 
poslanecký klub podporí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- prečítal návrh uznesenia č. 201 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 201. 
 

 
 
 
 



13

 
 
 
 
 

K bodu  20 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 10. 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.  177 – 201    
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Bc. Janka Brziaková  ......................... ............................. 
 
 
MUDr. Slavomír Hrebenár  .......................... ............................ 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková ....................................................... 
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