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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 28. februára 2013 na 15. 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 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Michala Demečka, Zuzany 
Páleníkovej a MUDr. Slavomíra Hrebenára. 

 
V úvode primátor mesta PhDr. Volný, PhD., zablahoželal Mgr. Jozefovi Kačengovi a MUDr. 

Jánovi Mokrišovi  k ich životným jubileám. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny      38     
       z toho poslanci MsZ           16   
                           ostatní prítomní                   22 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.20 hod. 
 
 
 

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. Bc. 
Janku Brziakovú a MUDr. Evu Novákovú, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, Mgr. 
Jozefa Kačengu  a MUDr. Jána Mokriša. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 

 K bodu 4      
 

Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- navrhol stiahnuť z rokovania MsZ body 11 a 12/2, 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať 
za zmenený program. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
PROGRAM po úprave: 
 

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. Prezentácia propagačnej stratégie s dôrazom na nové a nízkonákladové formy marketingu 
6. Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ 
7. Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta 
8. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 
9. Správa o výsledku kontrol, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 
10. Informácia  komisie pre alternatívny zdroj vykurovania 
11. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
12. Interpelácie, otázky poslancov 
13. Záver 
 

 
 

K bodu 5 
 
Prezentácia propaga čnej stratégie s dôrazom na nové a nízkonákladové fo rmy marketingu 
Predložila: Ing. Jan číková,  vedúca kancelárie primátora 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5, 
- privítal zástupcov firmy NetWorth, s. r. o.,  a udelil slovo doc. PhDr. Dorčákovi, PhD. 
Doc. PhDr. Dorčák, PhD.: 
- prezentoval projekt propagačnej stratégie mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že o 13.00 hod. v malej zasadačke MsÚ bude prebiehať podrobnejšia prezentácia, 
zameraná na cestovný ruch, 
- otvoril diskusiu. 
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MUDr. Nováková: 
- opýtala sa, kto tento projekt financoval a v akej cene. 
Ing. Jančíková: 
- v roku 2012 bola zabezpečená analýza súčasného stavu propagácie mesta a prieskum verejnej 
mienky a v roku 2013 vypracovanie marketingového propagačného plánu na základe 
predchádzajúcich vstupných dát, 
- projekt bol financovaný na dva rozpočtové roky z finančných prostriedkov kancelárie primátora, 
stál cca 9 000,- € bez DPH. Zároveň uviedla, že bežné ceny za marketingové stratégie sa 
pohybujú vo výške 15 000 - 20 000 €, ako je to napr. pri VO marketingovej stratégie destinácie 
Slovenský raj (najnižšia ponuka bola nad 14 000 €). 
MUDr. Nováková: 
- opýtala sa, či by nebolo výhodnejšie tieto financie umiestniť do európskych alebo svetových 
bedekrov. 
Ing. Jančíková: 
- súhlasila s tým, ale najprv bolo potrebné spracovať túto analýzu, aby sa vedelo, ako vynakladať 
prostriedky na propagáciu efektívne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 301 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 301. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Dodatok č. 3 Zásad odme ňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ  
Predložila: Ing. RNDr. Brovková, vedúca organiza čného oddelenia 
 
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 žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 302 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 302. 
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K bodu 7 
 

Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spolo čností s ú časťou mesta 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a zdôvodnil predložený návrh, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 303 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  11    
proti:    0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 303. 
 
 
 

K bodu 8 
 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- za opozičný poslanecký klub navrhol udeliť Cenu mesta za rok 2012 Jozefovi Surgentovi. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- súhlasil s návrhom, ktorý predložil MUDr. Mokriš a požiadal poslancov o podporu tohto návrhu. 
MUDr. Nováková: 
-  taktiež súhlasila s predloženým návrhom udeliť Cenu mesta za rok 2012 Jozefovi Surgentovi. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 304 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 304. 
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K bodu  9 
 

Správa o výsledku kontrol, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 
Predložila: Ing. Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- 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. 305 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 305. 
 
 

K bodu 10 
 
Informácia komisie pre alternatívny zdroj vykurovan ia 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Bednárovú o podanie informácií. 
Ing. Bednárová: 
- informovala o výsledkoch rokovania komisie, ktorá sa zhodla v názore o vysokej kvalite obidvoch 
investičných zámerov a že pre mesto sa podarilo vyrokovať vysoký štandard ponúknutých 
obchodných podmienok, 
- komisia nateraz danú problematiku neuzavrela, vzhľadom na potrebu ďalšieho ekonomického 
posúdenia  a taktiež posúdenia dopadu na tepelné hospodárstvo.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 306 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14   
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 306. 
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K bodu 11 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Kellner, vedúci oddelenia správy ma jetku 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 11 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Mgr. Grečková: 
- informovala o stiahnutí bodu 11/2 (predaj akcií Metropol, a. s.) z rokovania MsZ (na základe toho 
boli jednotlivé body materiálu prečíslované),   
- uviedla, že do vyhlásenej verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca,  
- vzhľadom na to, že nemáme k dispozícii posúdenie hodnoty akcií, požiadali sme o odborné 
vyjadrenie, ku ktorému je potrebné doložiť uzávierku z minulého roku a tá by mala byť ukončená 
až v priebehu mesiaca marec. 
 
Bod 11/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval, že k zverejnenému zámeru nebol doručený žiadny podnet. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 307 k bodu 11/1. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 307. 
 
 
Bod 11/2 
Ing. Kellner: 
- 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. 308 k bodu 11/2. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 308. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.12 – 10.38 
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Bod 11/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedol, že rovnaká problematika sa týka už aj objektu B. Nemcovej č. 5, v čase spracovávania 
materiálu nebol žiaden záujemca o tento objekt, no v súčasnosti  už evidujú dvoch záujemcov, 
- navrhol akceptovať rovnaký návrh uznesenia, ako v prípade predaja objektu Zimná 72.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 309 k bodu 11/3. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 309.  
 
 
Bod 11/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Nováková: 
- nesúhlasila s predajom tohto objektu, 
- v súčasnosti je tam umiestnený obchod – Dielo, ktorý do tohto teritória patrí, 
- v prípade predaja objektu novému majiteľovi nebude mať mesto záruku, čo sa v objekte bude 
nachádzať, 
- myslí si, že v meste je dosť iných voľných priestorov na prenájom, 
- upozornila, že je nelogické teraz predávať nehnuteľností, nakoľko ceny sú dosť prepadnuté. 
MUDr. Mokriš: 
- súhlasil s návrhom MUDr. Novákovej, 
- navrhol, aby sa hlasovalo o neschválení zámeru predaja objektu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- opýtal sa, či žiadateľovi bol ponúknutý objekt  Zimná č. 72. 
Ing. Kellner: 
- žiadateľ bol informovaný o predaji objektu Zimná č. 72, ale prejavil záujem o kúpu objektu Letná 
č. 52 a keďže o takejto veci môže rozhodnúť len MsZ, je potrebné  k nej hlasovaním zaujať 
stanovisko,  
- schválenie predaja objektu je na rozhodnutí poslancov, teraz – podľa návrhu uznesenia - sa 
rozhoduje len o vyhlásení verejnej súťaže, následne, po jej ukončení, sa na rokovaní MsZ 
rozhodne s konečnou platnosťou. 
Ing. Majerník: 
- poznamenal, že ak dopredu cítime, že objekt nechceme predať, aby sme to ďalej neposúvali do 
verejnej súťaže. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že majetkové náležitosti sú v kompetencii poslancov MsZ, 
- v spomínanom objekte sa nachádzajú aj byty, ktoré by musel nový majiteľ riešiť, 
- budova je v dezolátnom stave, je potrebné do nej dosť veľa investovať.  
 
 



8

Ing.  Bubeník: 
- myslí si, že sa nič nestane, ak sa to posunie ďalej, bude vyhlásená verejná súťaž a až potom sa 
bude hlasovať o konečnom rozhodnutí, 
- v objekte sa zdržujú neprispôsobiví občania, mestu by len pomohlo, ak by bol objekt  skultúrnený. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pozmeňujúci návrh MUDr. Mokriša. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh MUDr. Mokriša – aby MsZ neschválilo zámer predaja objektu.  
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  5 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený.  
 
Ing. Majerník: 
- prečítal pôvodný návrh uznesenia č. 310 k bodu 11/4. 
Hlasovanie: 
za:                   9             
proti:               5 
zdržali sa:       2 
nehlasovali:    0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 310. 
 
 
Bod 11/5 
Ing. Kellner: 
- 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. 311 k bodu 11/5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 311. 
 
 
Bod 11/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol, aby v prípade druhého záujemcu sa to celé nezablokovalo, 
- opýtal sa, či neexistuje nejaká forma  kompromisu, aby sa prijal zámer s tým, že záujemca má 
garantované, že jeho zámer je dobrý, ale potrebujeme rokovať o podmienkach, ktoré budú 
vzájomne výhodné pre mesto aj investora, 
- myslí si, že ak zámer nebude teraz schválený, stratia sa tým ďalšie 2 mesiace. 
 



9

Ing. Kellner: 
- poznamenal, že súťažné návrhy môžeme len prijať alebo neprijať, 
- druhý účastník súťaže evidentne porušil podmienku vylúčenia spoluúčasti mesta na danom 
investičnom zámere, 
- pokiaľ ide o problematiku parkoviska, doposiaľ nevieme, v akom  štádiu sú rokovania 
o vlastníctve pozemkov, ani v náznakoch nevieme, čo záujemca má na mysli pod podmienkou 
rokovania s mestom o parkovisku, a teda návrh zmluvy nie je zrozumiteľný a ani jednoznačný, 
preto ho nemožno akceptovať, 
- ak by sme účastníčke súťaže dali lehotu na doriešenie problematiky 2 mesiace,  mohli by sme ju 
dostať do časovej tiesne, preto bude lepšie, ak si  najprv dorieši zázemie a potom sa bude môcť 
vyhlásiť nová súťaž. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- obidva zámery sú dobré, budú môcť spolu existovať, priestorovo nekolidujú. 
Mgr. Grečková: 
- verí, že aj prijatím skrátenej  formy verejného obstarávania v NR SR sa mnohé veci zjednodušia 
a že pri vyhlásení novej verejnej súťaže by už nemal byť taký dlhý termín. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 312 k bodu 11/6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 312. 
 
 
Bod 11/7 
Ing. Kellner: 
- 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. 313 k bodu 11/7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 313. 
 
 
Bod 11/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- požiadal poslancov o podporu, 
- uviedol, že firma to požaduje z dôvodu vystupovania voči bankám, nakoľko plánuje postaviť  
administratívnu budovu, 
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- čo sa týka symbolického nájmu 1,- €, firma s tým ani neráta, ale požaduje, aby sa doba nájmu 
začala počítať odvtedy, odkedy tam budú.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že nájom platí odo dňa platnosti zmluvy a bude sa každých 5 rokov predlžovať. 
Ing. Kellner: 
- doplnil, že máme takú prax, že ak prenajmeme pozemok na aktivitu, ktorá sa dá zrealizovať bez 
investícií, spoplatňovanie začína dňom nadobudnutia  účinnosti nájomnej zmluvy, ak ide o nájom 
pre  investície, realizované na našich nehnuteľnostiach, spoplatňuje sa dňom nadobudnutia 
účinnosti stavebného povolenia, pretože týmto dňom nájomca môže začať pozemok reálne užívať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 314 k bodu 11/8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 314. 
 
Bod 11/9 
Ing. Kellner: 
- 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. 315 k bodu 11/9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 315. 
 
Bod 11/10 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Nováková: 
- požiadala o zrušenie vecného bremena pre SVT,  s. r. o., aby mohli budovu ďalej zveľaďovať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 316 k bodu 11/10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 316. 
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Bod 11/11, 12. 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu,  
- uviedol, že ide o materiály z oddelenia výstavby a cestnej dopravy, 
- jedná sa o odpredaj elektrického technického zariadenia v priemyselnej zóne Podskala a na 
skládke BRO Kúdelník. 
Ing. Bednárová: 
- doplnila, že ide o technické zariadenia a klasické stožiarové trafostanice, ktoré z hľadiska 
prevádzky bolo nutné dofinancovať a postaviť z pozície mesta, 
- mestu sa podarilo vyrokovať s VSE, a. s., ich odkúpenie, 
- požiadala poslancov o podporu predloženého návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrhy 
uznesení. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrhy uznesení  č. 317 a 318 k bodu 11/11, 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 317 a 318. 
 

 
K bodu 12 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa vedenia mesta, ako sa plánuje vysporiadať so súčasnou situáciou ciest po extrémne 
nepriaznivej zime, nakoľko finančné prostriedky plánované na túto činnosť sú už vyčerpané,  
- výtlky je potrebné opraviť v čo najkratšom čase, pretože dochádza k poškodzovaniu vozidiel, 
- požiadal urobiť pre to maximum. 
Ing. Susa: 
- mesto už začalo s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách studenou asfaltovou zmesou, 
nakoľko v súčasnosti nie je k dispozícii asfaltová zmes pre opravu výtlkov, 
- jedná sa o drahší a menej trvalý variant opráv, vyspravujú sa len najakútnejšie prípady na 
frekventovaných komunikáciách, 
- mesto má v rozpočte na opravu výtlkov 150 tis. €, 
- poukázal na potrebu navýšenia rozpočtu, aby sa mohli zrealizovať najhoršie úseky komplexne. 
Ing. Bednárová: 
- poznamenala, že na zimnú údržbu bolo plánovaných 50 tis. €,  
- doposiaľ sa investovalo 128 tis. € - boli použité aj finančné prostriedky z položky na opravy 
komunikácií, bude potrebné sa s tým vysporiadať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, prečo bola najprv odhrnutá Muráňska ulica a až potom komunikácia smerom k NsP, 
ako sa to spomínalo v nemenovaných novinách. 
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Ing. Susa: 
- správca komunikácií firma Brantner Nova rieši údržbu miestnych komunikácií na území celého 
mesta v zmysle platného operačného plánu a má rozmiestnené stroje v rôznych lokalitách naraz,  
- Ulica Jánskeho k poliklinike je v operačnom pláne ako prioritná v rámci celého mesta,  
- Muráňska ulica vo Ferčekovciach je čistená vrátane troch príjazdových vetiev ako prvá, nakoľko 
je to trasa miestnej verejnej dopravy, ktorá spája lokalitu Ferčekovce s mestom, 
- nie je možné čistiť najprv vedľajšie ulice, keď by nebol možný ďalší výjazd po hlavnej trase z tejto 
lokality. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- myslí si, že snehová kalamita bola zvládnutá dobre. 
Mgr. Grečková: 
- uviedla, že Nábrežie Hornádu nebolo celú zimu upratané, čistili si to sami, nakoľko je to slepá 
ulica, 
- upozornila, že v meste sú aj cesty v správe KSK, 
- potvrdila, čo povedal Ing. Susa, teraz je k dispozícii len studená obaľovaná zmes, ktorá je 
drahšia, pričom jej trvácnosť nie je až taká dobrá, 
- KSK hľadá tiež prostriedky, ako riešiť katastrofálny stav ciest, 
- vplyvom klimatických zmien sú výtlky na cestách v rámci celého Slovenska. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že na najbližšom zasadnutí MsZ sa bude musieť otvoriť rozpočet a navýšiť finančné 
prostriedky na opravu ciest, 
- požiadal predsedov mestských výborov, aby vytypovali najurgentnejšie prípady, ktoré  bude 
potrebné riešiť novým kobercom, 
- poznamenal, že ak to bude nevyhnutné, mesto bude musieť siahnuť k úveru, 
- požiadal o zhodnotenie kalamitnej situácie PaedDr. Olejníka a Ing. Čecha.  
 PaedDr. Olejník: 
- informoval, že stredisko ručného čistenia /SRČ/ má na starosti neprístupné úseky chodníkov 
/lávky, schody, šikminy a pod./, má 9 stálych zamestnancov, ktorí boli denne v teréne od 5.00 hod. 
do neskorých poobedňajších až večerných hodín,  
- rozpočet SRČ bol zaťažený hlavne nadčasovými hodinami a prácou v soboty a nedele, ako aj 
zvýšeným nákupom posypového materiálu, 
- SRČ má na výpomoc 45 zamestnancov na základe dohôd s ÚPSVaR, ktorí pracujú 4 hodiny 
denne. 
Ing. Čech: 
- výtlky na miestnych komunikáciách robí firma Brantner Nova priebežne špeciálnym asfaltom, 
ktorý dováža z Pliešoviec, 
- upozornil, že v meste sú aj komunikácie, ktoré patria KSK.  
RSDr. Beňa: 
- odporučil do budúcnosti, aby subjekty, ktoré odstraňujú sneh boli vyrozumené, na ktoré ulice 
majú ísť, 
- požiadal vedenie mesta, aby v prvom polroku bola podaná informácia o projekte Skilab a 
Dorchester. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- obidva projekty sú „živé“, zmluvy, ktoré boli uzatvorené ešte s predchádzajúcim vedením v roku 
2006, boli zo strany mesta splnené, 
- zatiaľ ani jeden investor svoj zámer nerealizoval, zmluvy sú naďalej v platnosti, 
- obidvaja investori prehodnocujú zámery, pripravujú úspornejšiu alternatívu, 
- firma Dorchester má v marci  predstaviť nový zámer, firma Skilab sa tiež ďalej pokúša  
o realizáciu projektu, obidva investičné zámery sú súkromné, 
- ak budú nové informácie, MsZ bude o tom informované.  
Ing. Bc. Brziaková: 
- poukázala na verejné osvetlenie v meste, ktoré je v niektorých častiach zastaralé a nefunkčné, 
- opýtala sa, či by nebolo možné využiť iné formy spolupráce alebo eurofondy na opravu 
osvetlenia.  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s tým, životnosť verejného osvetlenia už dochádza, 
- mesto má pripravený jeden zámer, požiadal o bližšie informácie PaedDr. Olejníka.  
PaedDr. Olejník: 
- mesto má vyčlenené na verejné osvetlenie (VO) cca 430 000,- €/ročne, z toho je približne 
270 000,- € na spotrebu el. energie, 
- už niekoľko rokov sa pripravuje celková rekonštrukciu VO v meste, z toho vzišlo vypracovanie 
projektu na celoplošnú rekonštrukciu, 
- hodnota na rekonštrukciu VO v celom meste bola projektom vyčíslená na 4 150 000,- €, 
- z eurofondov je možné získať pre jedno mesto maximálne  250 000,- €, čo je veľmi málo, 
- mesto nechce ísť do zmluvných vzťahov s finančnými inštitúciami /úver, leasing/,  preto rieši danú 
situáciu vyhlásením súťaže na prevádzkovateľa VO so zabezpečením celkovej rekonštrukcie a bez 
zvyšovania rozpočtu mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že z eurofondov sa podarilo zrekonštruovať verejné osvetlenie len na námestí, je 
pripravený projekt aj na generálnu rekonštrukciu celého verejného osvetlenia v meste. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval všetkým, ktorí prispeli k realizácii bežeckých tratí na letisku a Grajnári a tiež za 
zorganizovanie  pretekov na Grajnári - mali dobrú odozvu, boli zorganizované pri 100. výročí 
lyžovania v meste, 
- poďakoval, že autobusy v čase snehovej kalamity chodili načas a tiež za to, že prvá várka snehu 
bola vyvozená z Ferčekoviec.  
MUDr. Nováková: 
- tlmočila požiadavku majiteľov domov na Letnej č. 57 a 58, kde počas konania Spišských trhov 
pravidelne umiestňujú centrifúgu, 
- obyvatelia sa sťažujú na hluk a otrasy (na jeseň tam spadla časť fasády), požadujú 
premiestnenie centrifúgy na iné teritórium. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prisľúbil, že sa budeme tomu venovať,  
- za údržbu budov je zodpovedný vlastník objektu. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal, aby bolo znovu oslovené SPP, a. s., ohľadom zriadenia kontaktného miesta v SNV, 
- postrehol, že v meste sa niekedy dávali dole drevené časti lavičiek, teraz ostali namontované, 
zima im určite neprospela, budú v zlom stave, 
- čo sa týka ciest, je potrebné systémové riešenie, 
- odporučil na výtlky štrk 0,22 nie 4,8, 
- pripomenul, že mesto je členom Oblastnej organizácie CR a že je na svete prvý produkt – mapa 
cykloturistických trás Spiša, 
- informoval o prísľube riaditeľa Krajskej organizácie CR a podpredsedu KSK, že polovica 
nákladov, spojených s pracovným  miestom pracovníka Oblastnej organizácie CR Spiš, bude 
hradená z rozpočtu Krajskej organizácie CR a  že prispejú aj na ďalší produkt, 
- poukázal na verejné osvetlenie vo Ferčekovciach – nová oblasť je veľmi vysvietená, navrhol 
vypnúť každé  druhé svetlo, 
- poďakoval vedeniu mesta za podporu bežeckého lyžovania. 
PaedDr. Olejník: 
- uviedol, že je dosť ťažko si predstaviť, aby sa celoplošne v meste dávali na zimu dole všetky 
sedačky na lavičkách,  
- dosky na lavičky sa pred ich inštaláciou povrchovo ošetrujú, čo zvyšuje ich životnosť, 
- informoval aj o inej možnosti - na autobusovej stanici všetky sedačky vymenili za umelohmotné,  
do dnešného dňa nie je ani jedna poškodená. 
Mgr. Grečková: 
- rokovalo sa s vedením SPP, a. s., keď sa rušilo kontaktné miesto na Zimnej ulici, vylúčili možnosť 
ponechania tohto kontaktného miesta, je to ich stratégia, nemáme na nich žiaden vplyv, 
 - prisľúbila ešte raz rokovať s SPP, a. s. 
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Ing. Hamráček: 
- informoval sa ohľadom platobného rozkazu, ktorý bol uložený mestu SNV v právnej veci 
navrhovateľa Kamo Nádej, opýtal sa, či mesto podalo voči rozkazu odpor. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- mesto podalo odpor voči rozkazu, keďže ide o súdny proces, nechcel to komentovať. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že platobný rozkaz sa vydáva bez toho, aby sa skúmalo, či je právne opodstatnený, 
preto je tam lehota na odpor, vtedy platobný rozkaz stráca platnosť a nastáva súdne konanie, kde 
sa skúma oprávnenosť požiadavky. 
 

 
 

K bodu  13 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

poďakoval všetkým  za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  301 – 318.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Ing. Bc. Janka Brziaková  ......................... ............................. 
 
 
MUDr. Eva Nováková  ............................... ....................... 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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