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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 12. júla  2012 na 12. 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 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca PhDr. Miroslav Semeša, PhD. 

 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 18 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     36     
       z toho poslanci MsZ:          18   
                           ostatní prítomní:             18   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       9.20 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. 
Michala Beharku, PharmDr. Jána Valjana, do návrhovej komisie Bc. Ing. Janku Brziakovú, MUDr. 
Jána Mokriša, Ing. Ondreja Majerníka. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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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 zaradiť bod č. 8 
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností ako bod č. 5 a ostatné body prečíslovať, 
- opýtal sa, či má niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu, 
- keďže sa nikto neprihlásil, 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. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
6. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 
7. Menovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie 

č. 1, Spišská Nová Ves 
8. Menovanie komisie pre posudzovanie prác navyše v rámci projektu rekonštrukcie Domova 

dôchodcov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Novej Vsi a členov komisie na 
posúdenie projektu alternatívneho spôsobu vykurovania 

9. Interpelácie, otázky poslancov 
10. Záver 

 
 

K bodu 5 
 
Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností 
Predložil: Ing. Marián Kellner, vedúci odboru organ izačného a správy majetku 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 5, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby uviedol materiál.  
 
Bod 5/1: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 5/1, s tým, že je potrebné sa rozhodnúť podľa toho, k čomu 
poslanci budú prioritne prihliadať – či k problematike zabezpečenia prístupu k dvom súkromným 
pozemkom alebo k zámeru žiadateľa s perspektívou zvýšenia zamestnanosti v našom meste. 
MUDr. Nováková: 
- upozornila na nevyriešený základný problém o nezabezpečenom prístupe k trom pozemkom 
obyvateľov. P. Tauber sa k tomu nevyjadril. Vyjadrila názor o nesúlade zámeru výstavby 
obchodných priestorov v lokalite určenej územným plánom výlučne na výstavbu rodinných domov. 
Nesúhlasila so schválením zámeru odpredaja pozemku. 
RSDr. Beňa: 
- opýtal sa, či príslušný MsV k tejto problematike rokoval a aké vydal stanovisko. 
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Ing. Kellner: 
- uviedol, že doposiaľ nik nepredložil žiadosť o vydanie stanoviska mestského výboru. 
MUDr. Nováková: 
- informovala, že majitelia pozemkov nesúhlasia s odpredajom a upozornila, že budú vyvíjať všetky 
aktivity proti tomuto zámeru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Ing. Kellnera, ako to je v prípade verejnej súťaže alebo v prípade, čo sa týka prístupu 
na priľahlé pozemky. Uviedol, že zo zákona je povinnosť umožniť prístup na tieto pozemky. 
Ing. Kellner: 
- problematika prístupu je súdne vymožiteľná, problematika by bola predmetom územného 
konania, nakoľko vlastníci priľahlých nehnuteľností sú účastníkmi týchto konaní. 
MUDr. Hrebenár: 
- opýtal sa, či ďalšie pozemky budú mať umožnený prístup k mestskej komunikácii, ak sa 
predmetný pozemok neodpredá. 
Ing. Kellner: 
- informoval, že „zadné” pozemky májú umožnený prístup, čiastočne aj po nevyužívanej mestskej 
vlečke. 
MUDr. Hrebenár: 
- opýtal sa v koho vlastníctve je vlečka. 
Ing. Kellner: 
- vlečka je vo vlastníctve spoločnosti Lesov mesta, čiže pri 100 % - nom vlastníctve spoločnosti 
môžeme povedať, že nepriamo vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 231 k bodu 5/1 na zamietnutie žiadosti. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:  2 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 231. 
 
 
Bod 5/2: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 5/2. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli podané žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 232 k bodu 5/2 na predaj Hájenky s pozemkami. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 232. 
 
 
Bod 5/3: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 5/3. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli podané žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 233 k bodu 5/3 za predaj pozemku. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 233. 
 
Bod 5/4: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 5/4. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli podané žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 234 k bodu 5/4 za predaj akcií banky. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 234. 
 
 
Bod 5/5: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 5/5, 
- informoval o vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži, na ponuku nik nereagoval. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli podané žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 235 k bodu 5/5. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 235. 
 
 
Bod 5/6: 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu k bodu 5/6,  
- uviedol, že v pôvodnom návrhu verejnej obchodnej súťaži boli neprijateľné finančné podmienky 
pre mesto, z uvedeného dôvodu bola vyhlásená nová verejná obchodná súťaž. V opakovanej 



5

súťaži bol doručený iba jeden súťažný návrh, avšak navrhované podmienky na využitie územia 
znovu nemožno považovať za vyhovujúce, 
- odporučil opakovanie súťaže, pre ktorú úrad pripraví komplexnejšie súťažné podmienky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli podané žiadne pripomienky, požiadal zástupcu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala upravený návrh uznesenia č. 236 k bodu 5/6 na zrušenie súťaže. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 236. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 231 – 236. 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 2. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2012 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Pastirana o podanie informácií k predkladanému materiálu. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
A. Akram: 
- požiadal o informácie, z akého dôvodu došlo k navýšeniu kapitálových výdavkov vo výške 111 tis. 
€ v projektoch z eurofondov. 
Ing. Pastiran: 
- vysvetlil, že ide o výsledky kontrol, ktoré prebiehajú na všetkých stavbách, sú to neuznané 
náklady, väčšina z nich je charakteru projektových dokumentácií, ktoré boli v predošlých rokoch 
obstarané a neboli uznané z titulu verejného obstarávania, taktiež sa vyskytla aj zámena 
materiálov, ale presnejšie by zo stavbárskeho hľadiska doplnila informácie pani prednostka Ing. 
Bednárová. 
A. Akram: 
- opýtal sa, či stavebné firmy sú na vine. 
Ing. Pastiran: 
- áno, z titulu neuznaných stavebných prác. 
A. Akram: 
- opýtal sa, či mesto musí platiť, keď sú zodpovedné stavebné firmy. 
Ing. Pastiran: 
- nevylúčil možnosť získať finančné prostriedky v budúcnosti od dodávateľa stavby. 
A. Akram: 
- opýtal sa, či mesto vybralo neserióznych dodávateľov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že mesto neurčilo dodávateľov; 
- potvrdil, že mesto využije ďalšie zákonné možnosti. 
RSDr. Beňa: 
- k rekonštrukcii miestnej komunikácie od OC Lidl k mostu Matúškova – zaujímal sa, či je nutná 
komunikácia na pravej strane brehu Hornádu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- vyzdvihol, že spoločnosť Lidl prispela najviac zo všetkých reťazcov, ktoré do mesta prišli, 
postavila most. Prepojenie komunikácie od kruhovej križovatky ku Panoráme je požiadavka 
príslušného MsV. 
Ing. Bečarik: 
- upozornil, že na sídlisku Západ prebiehajú zasadnutia mestských výborov revolučným spôsobom. 
Opýtal sa, či parkovisko medzi Kamenárskou a Tkáčskou ulicou bude, koľko bude parkovacích 
miest a či detské ihrisko bude presunuté alebo úplne zrušené. Požiadal o informáciu, či sú 
v rozpočte plánované finančné prostriedky na túto investičnú akciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  je ťažké vyhovieť požiadavkám, keď sa MsV č. 5 nevie zjednotiť akú požiadavku predkladá, platí 
to aj pre iné mestské výbory.  
Ing. Bednárová: 
- avizovala, že finančné prostriedky na spomínané parkovisko sú pripravené, nie však v rozsahu 
2 x 46 parkovacích miest, zrejme budú rozdelené, a tým aj vyhovené požiadavkám občanov, 
nastal by kompromis medzi zelenou plochou, detským ihriskom aj požiadavky na parkovacie 
plochy by sme rozdelili na viacero miest, nie sústredene do tejto jednej plochy v celku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 237 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:             11     
proti:    0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 237. 
 
 

K bodu 7 
 
Menovanie riadite ľky rozpo čtovej organizácie Správy školských zariadení, Štefá nikovo námestie 
č. 1, Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7, od septembra 2011 bola poverená riadením SŠZ PhDr. Ľubica Šefčíková, vedúca 
oddelenia školstva, mládeže, športu a školského úradu, 
- navrhol do funkcie riaditeľky Ing. Markétu Ďuríkovú. Poďakoval PhDr. Šefčíkovej za prácu, ktorú 
vykonala v uplynulých mesiacoch v tejto dvojitej funkcii, pochválil ju za vykonanú prácu a vyjadril 
presvedčenie, že pod vedením novej riaditeľky to bude úspešne pokračovať. 
A. Akram: 
- uviedol, že aj keď podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme v spojení so zákonom 
o obecnom zriadení nemusia byť riaditelia rozpočtových organizácií obsadzovaní na základe 
výsledkov výberového konania, osobne si myslí, že by bolo dobrým signálom pre občanov mesta, 
prejavenie snahy konať otvorene a transparentne. Výberové konanie je spôsob, ako určiť 
najkvalifikovanejšiu osobu na daný post, čím sa do určitej miery môže vylúčiť podozrenie výberu 
na základe straníckej príslušnosti, rodinných väzieb a pod., 
- zdôraznil, že svojím vystúpením nechcel naznačiť, že Ing. Ďuríková nie je schopná kvalifikovaná 
osoba pre túto prácu, 
- apeloval, aby sa tieto záležitosti riešili cez výborové konanie pod dohľadom odbornej komisie, 
- zdôraznil, že verí, že Ing. Ďuríková je schopný kandidát, ale nevylúčil skutočnosť, že existuje 
lepší kandidát, ktorého by sme našli cez výberové konanie, 
- navrhol, aby riaditeľ rozpočtovej organizácie a SŠZ bol vymenovaný na základe výberového 
konania pod dohľadom odbornej komisie zloženej z poslancov koalície a opozície, 
- vyjadril presvedčenie, že jeho návrh nebude mať veľkú podporu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že komisia zložená z poslancov koalície a opozície nespĺňa odborné predpoklady,  
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh A. Akrama. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh A. Akrama – riaditeľa rozpočtovej organizácie Správy školských zariadení  
vymenovať na základe výberového konania s odbornou komisiou zloženou z poslancov koalície aj 
opozície. 
Hlasovanie: 
za:             6     
proti:    11 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala pôvodný návrh uznesenia č. 238 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:             12     
proti:    0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 238. 
   
PhDr. Volný, PhD.: 
- zaželal Ing. Ďuríkovej veľa úspechov v jej práci.  

 
 

K bodu 8 
 

Menovanie komisie pre posudzovanie prác navyše v rá mci projektu rekonštrukcie Domova 
dôchodcov a Zariadenia opatrovate ľskej služby v Spišskej Novej Vsi a členov komisie na 
posúdenie projektu alternatívneho spôsobu vykurovan ia 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestské ho úradu v Sp. Novej Vsi 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8, poznamenal, že materiál nemusí byť schvaľovaný poslancami MsZ, ale kvôli 
verejnej kontrole je predložený, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Bc. Ing. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 239 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 239. 
 
 

K bodu 9 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
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MUDr. Nováková: 
- tlmočila otázku obyvateľov mesta, či je v pláne výstavba nízkonákladových bytov v osade 
Vilčurňa a následné presídlenie časti Rómov zo známeho sídliska Košíc. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že, pokiaľ by sa o tom uvažovalo, tak by to museli ako poslanci MsZ schváliť, neuvažuje 
sa o tom. 
RSDr. Beňa: 
- poprosil vedenie mesta, aby zabezpečilo prerokovávanie nehnuteľností aj na zasadnutiach 
mestských výborov pred rokovaním MsZ. O záujme p. Taubera odkúpiť pozemok, mali byť 
členovia príslušného MsV informovaní. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pozval prítomných na otvorenie Spišských výstavných trhov o 10.00 h pred zimným štadiónom, 
o 16.00 h sa uskutoční stretnutie s ministrom životného prostredia a ministrom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka v priestoroch zasadačky MsÚ. Ministri budú slávnostne otvárať Spišské trhy 
o 18.00 h na hlavnom pódiu. Po otvorení trhov pozval všetkých na recepciu do Hotela Metropol. 
Informoval o akcii „Primátorske pivo”, výťažok bude určený pre klientov Základnej umeleckej školy, 
Sp. Nová Ves (na nákup hodnotných nástrojov). 
Mgr. Grečková: 
- oboznámila prítomných o programe oboch ministrov, 
- pozvala ministra Jahnátka cielene, kvôli pomoci starostom pri problémoch s preplácaním 
projektov v regionálnom operačnom programe. Druhým účelom pozvania ministrov je pomoc MPC 
CESSI, a. s., Mlynská 22, Spišská Nová Ves. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyzdvihol návštevu oboch ministrov,  
- opakovane pozval poslancov na recepciu do Hotela Metropol, kde sú pozvaní tiež zástupcovia 
partnerských miest a zástupca mesta Šanghaj. 
 
 
 

K bodu  10 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

poďakoval všetkým  za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.       Ing. Jela  Bednárová           
                   primátor mesta                   prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  231 – 239    
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Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Michal Beharka   ............................. ......................... 
 
 
PharmDr. Ján Valjan   ............................. ......................... 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


