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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 12. decembra 2013 na 20. 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 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na  
ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. V úvode zablahoželal Jánovi Mikolajovi, pracovníkovi MsP, za 
záchranu života občianky mesta a taktiež poslancovi Tomášovi Hamráčkovi k uzavretiu 
manželstva. Informoval o organizačných zmenách na mestskom úrade - od 1. 12. 2013 vedúcou 
oddelenia školstva, mládeže a športu sa stala Mgr. Dana Kováčová a vedúcou školského úradu 
PhDr. Ľubica Šefčíková. 
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     42       
       z toho poslanci MsZ:          19   
                           ostatní prítomní:             23    
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.45 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 
Mokriša a PhDr. Miroslava Semeša, PhD., do návrhovej komisie Ing. Bc. Janku Brziakovú, Ing. 
Michala Beharku a Adnana Akrama. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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 K bodu 4      

 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy 
do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
 
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. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
6. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 
7. Plnenie uznesení MsZ 
8. Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
9. Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Spišská Nová Ves 
10. Návrh VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  

zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 
11. Návrh VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských  

zariadeniach 
12. Návrh VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 
13. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk 
14. Návrh na vyradenie majetku MKC  
15. Návrh na zmenu delegovaného zástupcu mesta do rady školy 
16. Zrušenie členstva mesta v Združení miest a obcí Spiša  
17. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016 
18. Prehľad poskytnutých dotácií za rok 2013 
19. Voľba prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi 
20. Správa o výsledku kontrol 
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014 
22. Interpelácie, otázky poslancov 
23. Záver 
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K bodu 5 

 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 5 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
 
Bod 5/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. Uviedol, že v tento deň o 11.00 hod. je vyhlásená 
dražba 3 pozemkov nachádzajúcich sa na autobusovom nástupišti, o ktoré má mesto záujem. 
Jedná sa o pozemky SR v správe Drevona, š. p. v likvidácii, Banská Bystrica. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 390 k bodu 5/1. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 390. 
 
 
 
Bod 5/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že osobne je proti predaju pozemkov, nakoľko zaberaný priestor je určený ako 
parkovisko, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že tento domček sme zdedili, je vo vlastníctve nejakej firmy a slúžil istému zámeru. 
Poukázal na negatívny postoj voči privátnemu subjektu, ktorý chce niečo robiť. Nemyslí si, že 
zastavaný priestor nejakým spôsobom obmedzuje parkovisko. Opýtal sa, akým spôsobom to chce 
mesto zlikvidovať, nakoľko nemá na to zákonom stanovené možností. Priklonil sa k vysporiadaniu 
pozemkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že domček mal byť dočasný a mal slúžiť ako prezentačná stavba na výstavbu 
kanadských domčekov. Nie je to štandardný postup, aby sa predávalo parkovisko, je zásadne proti 
tomu, ale rozhodujúce slovo majú poslanci MsZ. 
A. Akram: 
- priklonil sa k názoru primátora mesta. Dom bol postavený len na reklamné a prezentačné účely 
a nevidí dôvod, prečo pozemok pod stavbou by mal byť predaný za symbolickú cenu. Je proti 
predaju pozemku. 
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Ing. Bc. Brziaková: 
- uviedla, že sa jej zdá zvláštne, najprv tam boli viacerí vlastníci a teraz sa spoločnosť Alkon VT,  
s. .r. o., stala jediným vlastníkom. Poukázala na to, že v minulosti nám to nechceli odpredať, chceli 
veľmi symbolickú čiastku za odkúpenie, mesto im dalo proti ponuku, ktorú odmietli. Nevidí dôvod, 
prečo by sme mali parkovaciu plochu odpredať. Domček nie  je v súlade s ÚPM. 
Mgr. Grečková: 
- vníma to ako precedens. Dom bol postavený za účelom reklamy, nepatrí do priestoru parkoviska. 
Jedná sa o 600 m2, ktoré si ohradili nelegálne.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 391 k bodu 5/2. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 391. 
 
 
Bod 5/3 
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. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 392 k bodu 5/3. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 392.  
 
 
Bod 5/4 
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. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 393 k bodu 5/4. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 393. 
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Bod 5/5 
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. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 394 k bodu 5/5. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 394. 
 
 
Bod 5/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. Upriamil pozornosť poslancov na skutočnosť, že 
v „digitálnom zastupiteľstve“ je vypracovaný dodatok k pôvodnému materiálu, ktorý uvádza 
rozhodujúce skutočnosti pre prípad, ak by sa MsZ priklonilo k alternatíve pozemok predať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- uviedol, že spomínanou problematikou sa zaoberali na zasadnutí mestského výboru, navrhujú 
predaj pozemku verejnou súťažou.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 395 k bodu 5/6. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 395. 
 
 
Bod 5/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu s tým, že vyjadril námietku voči výške nájmu za 
prenájom pozemku tvoriaceho dvor, nakoľko podľa Zásad predaja a nájmu pozemkov mesta by 
mala byť uplatnená sadzba 3,50 €/m2/rok, 
- upozornil na to, že v návrhu uznesenia výška sadzby nie je uvedená, je potrebné ju doplniť 
a schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
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PhDr. Semeš 
- myslí si, že súťaž v tomto prípade by nemala byť, narobili by sme si problémy, mali by sme 
uplatniť osobitný zreteľ. Podotkol, že firma nevyužíva celý areál, na ploche 1400 m2 sú uskladnené 
kontajnery a tiež sa tam nachádza stavebný materiál, ktorý je majetkom mesta. Poukázal na 
prístupovú cestu BRO, čo bola investícia firmy. Navrhol doplniť do uznesenia výšku sadzby 
0,10 €/m2/rok.  
A. Akram: 
- taktiež poukázal na to, že väčšia časť dvora je využitá na skladovanie kontajnerov pre združenie 
obcí SEZO Spiš a že mesto viac ako 20 rokov skladuje vo veľkej časti areálu rôzny materiál 
a zariadenia hlavne z činnosti OKS. Taktiež poukázal  na to, že spoločnosť zamestnáva 120 ľudí, 
prispieva ročne na šport sumou 33 000 €, sponzoruje rôzne charitatívne organizácie a dokáže 
udržiavať poplatok za komunálny odpad pre občanov v meste v sume 18 €/rok, čo patrí 
k najnižším na Slovensku. Navrhol vyhovieť žiadosti firmy Brantner Nova, s. r. o. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že mesto, ako jedno z mála miest na Slovensku, udržiava najnižšie ceny daní 
a poplatkov. 
Z. Páleníková: 
- myslí si, že väčšina zdieľa rovnaký názor, ako spomínal A. Akram, ale ako poslanci majú 
zodpovednosť za majetok a financie mesta. Bola by nerada, keby sme teraz pre Vianocami ako 
keby nakupovali darčeky v obchodných domoch, ktoré začneme splácať až po 2 mesiacoch, 
pretože je jasný predpoklad, že firma Brantner Nova, s. r. o., zvýšené náklady na prevádzku 
premietne následne do ceny za služby. 
Mgr. Grečková: 
- podporila návrh uznať to ako osobitný zreteľ. Doplnila, že mesto tam uskladňuje svoje stavebné 
materiály na ploche vyše 3 300 m2, čo je potrebné taktiež brať do úvahy. Súhlasila s návrhom, aby 
výška nájmu za prenájom pozemku tvoriaceho dvor ostala v pôvodnej výške. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 396 k bodu 5/7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 396. 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 4. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť: 

• 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013, 
•  zmenu čerpania z rezervného fondu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 397 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 397. 
 
 

K bodu 7 
 

Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhla zmenu v uznesení č. 362 – predĺžiť termín do 30. 6. 2014. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 398 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 398. 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Košalka o uvedenie materiálu. 
Ing. Košalko: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť VZN mesta Spišská Nová 
Ves č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 399 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 399. 
 
 

K bodu  9 
 
Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa ur čujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- poukázal na to, že supermarkety a hypermarkety môžu podnikať bez obmedzení a všetkým 
ostatným chceme niečo predpisovať. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- uviedla, že na základe požiadaviek bol spracovaný a schválený dodatok k pôvodnému VZN, a že 
predložené VZN kopíruje tieto ustanovenia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 400 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 400. 
 
 

K bodu  10 
 
Návrh VZN č. 4/2013 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školsk ých zariadení  
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2 014 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť VZN mesta Spišská Nová 
Ves č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených 
na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2014. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 401 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 401. 
 
 
 

K bodu  11 
 
Návrh VZN č. 5/2013 o ur čení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských  
zariadeniach 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že kvôli lepšej prehľadnosti sa nebudú robiť zmeny vo VZN dodatkami, ale sa 
predloží na schválenie MsZ celé VZN. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť VZN mesta Spišská Nová 
Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 402 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 402. 
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K bodu 12 
 
Návrh VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- mal pripomienku k paragrafu 6 bodom 1 a 2. Dal pozmeňujúci návrh, aby sankcia  za omeškanie 
bola vo výške 0,05 %, nie 0,1 %. Myslí si, že je to dosť tvrdý postih, ročne to predstavuje 36 %-ný 
úrok. Bežný úrok v banke predstavuje cca 11 %, pri väčších obchodoch 4 až 5 %. Poďakoval 
tvorcom tohto VZN a požiadal pracovníkov, ktorí sa trápia s vyúčtovaním jednotlivých dotácií, aby 
boli ústretoví, nakoľko nie je jednoduché dodržať všetky pripomienky, ktoré boli zo strany NKÚ 
vytknuté. 
A. Akram: 
- podporil návrh poslanca Ing. Bečarika. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že výška penále 0,1 % je myslená za každý deň omeškania. Ide o symbolickú čiastku, 
nepredpokladá, že niekto vyúčtovanie podá o rok neskôr, nakoľko by prišiel o novú dotáciu. VZN je 
maximálne zjednodušené, sú tam len základné pravidlá, ostatné veci budú dohodnuté v samotnej 
zmluve. Odporučil navrhovanú výšku penále ponechať. 
Ing. Bečarik: 
- vzhľadom k tomu, že MsZ bude zasadať niekedy v marci a že dotácie na základe návrhu 
a rozdelenia v RŠK musia byť schválené v MsZ, požiadal, či by sa nedalo doplniť do uznesenia, že 
na základe tohto schválenia a na základe vopred pripraveného rozdelenia v RŠK, aby sa to 
odsúhlasilo ešte v daný deň, ako posledný bod rokovania. Nakoľko dnes to nie je pripravené, 
navrhol doplniť uznesenie, aby do 15. 1. 2014 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie MsZ a aby 
výška penále za omeškanie vyúčtovania bola 0,05 %. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na príspevok Ing. Bečarika, 
- mesto je maximálne ústretové pri rozdeľovaní dotácií, požiadal o ústretovosť aj zo strany 
jednotlivých klubov, 
- opýtal sa Ing. Bečarika, či má basketbalový klub rozpočet na tento rok, požadoval túto informáciu 
ešte začiatkom októbra a doposiaľ nedostal odpoveď, 
- čo sa týka zvolania mimoriadneho zasadnutia MsZ, všetky zasadnutia MsZ sú riadne, 
- nakoľko dotácie neboli  schválené v RŠK, nedá sa o nich hlasovať na dnešnom rokovaní MsZ, 
ak bude konkrétny návrh z RŠK,  rozhodujúcu právomoc budú mať poslanci MsZ, 
- VZN je spracované tak, aby bolo čo najlepšie a najférovejšie aj voči zákonu, 
- požiadal Ing. Bečarika, aby zvážil svoje návrhy,  
- čo sa týka zvolania MsZ, ak bude potrebné, môže sa zísť aj v januári. 
Mgr. Grečková: 
- myslí si, že na príprave VZN sa urobil kus práce, 
- predpokladá, že zodpovednosť musí byť z obidvoch strán, nie len zo strany mesta, ale aj zo 
strany športových klubov, 
- nevidí dôvod vyjednávať, kedy sa má dať vyúčtovanie, 
- pre žiaden športový klub by nemal byť problém v danom termíne zúčtovať poskytnuté finančné 
prostriedky, 
- súhlasí s tým, aby ostala pôvodná navrhovaná sadzba, 



11

 
 
- myslí si, že aj vývoj na Slovensku smeruje k tomu, aby sa dotačné vzťahy zrealnili 
a ztransparentnili, napr. mesto Žilina dospelo k tomu, že zverejňujú platy, ako aj všetky výdavky  
v jednotlivých športových kluboch. 
Mgr. Kačenga: 
- poznamenal, že VZN je urobené dobre, do značnej miery  zjednodušuje veľa vecí. Poukázal na 
to, že funkcionári v jednotlivých kluboch sú dobrovoľní, robia to naviac popri svojej práci, preto sa 
prihovoril, aby sankcie za omeškanie vyúčtovania neboli veľké. Verí, že aj v budúcom roku ostane 
výška dotačných prostriedkov nezmenená, pretože nie je jednoduché pripraviť návrh na čerpanie 
dotácií pre 36 klubov. Uviedol, že v RŠK mali tendenciu nastaviť pravidlá tak, že ak si niekto neplní 
povinností, pri ďalšom návrhu  mu to bude zohľadnené vo výške dotácie. Verí, že aj v budúcnosti 
bude návrh z predsedníctva RŠK na určenie dotácie vnímaný ako absolútne objektívny. 
 Ing. Bc. Brziaková: 
- poukázala na to, že ak niekto potrebuje dotáciu, mnohokrát sa to rieši na poslednú chvíľu, ale 
keď príde zúčtovanie, je urobené zle, niekedy kluby ani nemajú čo zúčtovať. Myslí si, že dnes 
nemôžeme schvaľovať dotácie športovým klubom, nakoľko doposiaľ nepredložili rozpočty  na rok 
2014. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že dotácie nie sú jediným zdrojom príjmu, preto by nemal byť problém s ich 
vyúčtovaním. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že absolútne nebol pochopený, preto svoj návrh stiahol. Nejde mu o to, aby predĺžoval 
termíny na zúčtovanie a ani nemal snahu nabúrať systém, ktorý funguje dobre. Požiadal, aby kluby 
nečakali na peniaze do marca, kým zasadne MsZ - nejde len o basketbalový klub, ale aj o ostatné 
kluby. Poďakoval za to, že mesto je ústretové, že nezmenilo výšku finančných prostriedkov na rok 
2014.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 403 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 403. 
 
 

K bodu 13 
 
Návrh na zrušenie VZN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 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. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 404 k bodu 13. 
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Hlasovanie: 
za:  19  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 404. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 11.03 – 11.26 
 
 
 

K bodu  14 
 
Návrh na vyradenie majetku MKC  
Predložil: Ing. Emil Labaj, riadite ľ MKC 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 405 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 4 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 405. 
 
 

K bodu  15 
 
Návrh na zmenu delegovaného zástupcu mesta do rady školy 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 406 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 406. 
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K bodu  16 
 
Zrušenie členstva mesta v Združení miest a obcí Spiša  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 407 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 407. 
 
 

K bodu  17 
 
Návrh rozpo čtu mesta na roky 2014 - 2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- poďakovala vedeniu mesta a vedúcej finančného oddelenia za zostavenie rozpočtu, pochválila, 
že je urobený prehľadne, 
- informovala, že vysúťažením podmienok na rekonštrukcie miestnych komunikácií sa ušetrilo 
122 445 € a v tom sú zahrnuté aj práce naviac, ktoré museli byť nad rámec vysúťaženia urobené 
a činili cca 60 000 € a pri rekonštrukcii MŠ, kde bol čerpaný úver, sa vysúťažením ušetrilo  oproti 
predpokladaným nákladom 230 765 €, 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť rozpočet na rok 2014. 
A. Akram: 
- opýtal sa na projekt Slovenský raj a tiež na to, či je spracovaný predbežný plán rekonštrukcie 
miestnych komunikácií. Na sídlisku Západ prioritne navrhol opraviť Hutnícku ulicu, ktorá je 
v dezolátnom stave. 
Ing. Jančíková: 
- projekt Slovenský raj je financovaný z regionálneho operačného programu systémom  
predfinancovania, kofinancovanie mesta a Mikroregiónu Slovenský raj je vo výške 5 %. Výsledkom 
projektu budú propagačné materiály, tzv. image prospekt, návštevný poriadok, katalóg aktivít 
a služieb, propagačný film, aktualizácie web stránky, marketingová stratégia destinácie Slovenský 
raj vrátane loga a dva workshopy – zimný a letný – spojené s infocestou, konferenciou 
a sprievodným programom pre zahraničných touroperátorov. 
PhDr. Volný, PhD.: 

 
- uviedol, že pri rekonštrukcii miestnych komunikácií sa bude postupovať tak, ako tohto roku, zídu 
sa predsedovia mestských výborov a urobí sa objektívne posúdenie stavu ciest v celom meste. 
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MUDr. Mokriš: 
- poznamenal, že ak je veľa peňazí, rozpočet sa tvorí ľahšie, 
- tlmočil svoj postreh – vždy, keď bolo pred voľbami, rozpočet  bol striktne  vyrovnaný, bez 
rozvojového impulzu, nazval ho volebným rozpočtom, 
- vyjadril sa ku kapitálovým príjmom, 
- poukázal na kúpu domčeka na Hviezdoslavovej ulici a predaj bytov na Komenského ulici -  
peniaze sú už plánované, ale ak to nepredáme, peniaze nebudú, 
- opýtal sa na predaj domu na Letnej č. 52 (predajňa Dielo) - je koniec roka a peniaze z predaja nie 
sú, 
- poďakoval Lesom mesta, s. r. o., ako aj pánovi riaditeľovi, že aj napriek kritickej situácii v ťažbe 
prispeli sumou 100 000 € do rozpočtu mesta, 
- uviedol, že do rozpočtu mesta by mohli prispieť aj peniaze z predaja pozemkov v Novoveskej 
Hute – asi 50 % pozemkov je tam nevysporiadaných, 
- opýtal sa, či sa bude niečo robiť s druhou časťou Zimnej ulice. 
Mgr. Grečková: 
- odpovedala, že rozpočet samospráv zo zákona musí byť buď vyrovnaný alebo prebytkový, nie 
preto, že je volebný rok, 
- všetky obce museli tohto toku konsolidovať (v rámci ZMOS-u sme sa zaviazali zhruba 15 %) 
a kvôli tomu bude mať väčšina obcí dosť značný prebytok, ktorý sa bude dať použiť len do 
kapitálových výdavkov, 
- informovala, že v budúcom roku v 1. etape sa bude opäť zvyšovať prídel z podielových daní pre 
mestá a obce a na ďalší rok sa dorovná k predchádzajúcemu stavu, 
- verí, že v budúcom roku budú  peniaze aj na ďalšie spomínané investície. 
Ing. Kellner: 
- informoval o výsledku dražby – o predmetné pozemky na autobusovom nástupišti sa zaujímal 
ešte jeden záujemca, ale v dražbe  sme boli úspešní, 
- čo sa týka pozemkov v Novoveskej Hute, je možné uvažovať o tom, aby sa preskúmalo užívanie 
celého územia, ale museli by sa objednať geometrické plány, čo je nákladná záležitosť (napr. len 
na garážový pozemok stojí cca 150 €), čo pri nájmoch by návratnosť nákladov bola veľmi dlhá, 
- pokiaľ ide o predaje pozemkov, nie je o ne významnejší záujem, doposiaľ sa v Hute nepredali 2 
pripravené pozemky. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zostavení rozpočtu, 
- požadoval, aby pri tvorbe rozpočtu mohli byť aj poslanci, aby boli viac informovaní a lepšie mu 
porozumeli, 
- poukázal na položku VPS – je značne znížená oproti minulým rokom z 500 000 € na 178 000 € - 
jedná sa o údržbu chodníkov, vysprávok, dopravného značenia atď., predpokladá, že pri najbližšej 
zmene  rozpočtu sa bude musieť dofinancovať, 
- zamyslel sa nad položkou 700 000 € - úver na miestne komunikácie. Poukázal na to, že niekedy 
v minulosti dostávali pri rozpočte plán opráv, boli položky pod čiarou a nad čiarou. Navrhol prijať 
uznesenie, aby zoznam všetkých investičných akcií, ktoré budú hradené z týchto peňazí, bol 
schválený v MsZ napr. v marci (návrh uznesenia mal pripravený písomne, ale ho nepredložil). 
- požiadal, aby pri rozdeľovaní prebytku boli prítomní aj poslanci MsZ, 
- informoval a zároveň požiadal MsZ, aby podporilo myšlienku – podarilo sa mu získať prísľub 
z VÚC na spolufinancovanie SKIBUS-u počas zimnej sezóny na víkendy na trati SNV – Grajnár 
v hodnote 4 000 €, aby sa v rozpočte našli peniaze na dofinancovanie, 
- opýtal sa, ako je využitý priemyselný park Padskala, 
- opýtal sa, či sme dostatočne kádrovo pripravení na programovacie obdobie, či budeme vedieť 
reagovať na jednotlivé výzvy, 
- informoval sa, aké sú náklady na fungovanie externej firmy v rámci oddelenia informatiky. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- informovala, čo sa týka zníženia rozpočtu VPS, že od 1. 1. 2014 platí nový zákon o hmotnej 
núdzi, podľa ktorého budú mestá a obce môcť využívať poberateľov dávok na zveľaďovanie a pri 
upratovaní mesta, 
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- každý občan, ktorý je poberateľom dávky (okrem oslobodených), musí  si odpracovať 32 hodín, 
- v meste Spišská Nová Ves  máme až 1 500 poberateľov dávok v hmotnej núdzi, 
- čo sa týka spolufinancovania, v novom programovacom období už spolufinancovanie 5 % 
nebude, ale pravdepodobne vyššie. 
Mgr. Grečková: 
- poznamenala, že čo sa týka programovacieho obdobia, nepamätá si, žeby boli eurofondy na 
miestne komunikácie, vždy to bolo cez ROP na cesty 2 a 3 triedy, v meste máme miestne 
komunikácie, 
-  čo sa týka použitia prebytku, schvaľuje ho vždy MsZ pri 1. zmene rozpočtu, nie je potrebné 
osobitne pozývať k tomu poslancov MsZ. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- pochválil, že odkedy zodpovednosť za priemyselný park (PP) bola prenesená na OEM, je viac 
peňazí v rozpočte, v príjmovej položke je z prenájmu priestorov PP a inkubátora nárast v tomto 
roku 8,5-násobne oproti r. 2011 a 6-násobne oproti roku 2012, 
- opýtal sa na prevádzku PP, kde je značný nárast, o aké investície ide, 
- opýtal sa na odpadové hospodárstvo BRO, či to ideme robiť, je potrebné zapojiť do toho SEZO, 
aby boli náklady minimalizované. 
Ing. Kellner: 
- čo sa týka priemyselného parku nemal pripravené konkrétne čísla, nakoľko nepredpokladal, že 
bude niekto požadovať podrobnú informáciu napr. o nákladoch v PP, ale dodatočne je možné ju 
písomne poskytnúť. Zároveň informoval, že veľká časť nákladov sú náklady na údržbu PP a tie 
zatiaľ nemáme možnosť znížiť, nakoľko PP sme prevzali v zanedbanom stave, na druhej strane sa 
nám podarilo znížiť náklady za strážnu službu na cca polovicu, podobne aj za zrážkovú vodu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vysoko ocenil prácu Ing. Kellnera a jeho spolupracovníkov, v tejto oblasti je veľmi pozitívny 
posun, 
- čo sa týka objektu Letná č. 52 – predajňa Dielo, je prísľub, že v budúcom týždni zložia finančnú 
čiastku. 
Ing. Kellner: 
- uzávierka súťaže na Hviezdoslavovu č. 48 bola 10. 12. 2013, o objekt sa zaujímali dvaja 
potenciálni záujemcovia, ale súťažné ponuky nepodali, možno čakajú na zníženie ceny, 
- navrhol súťaž zopakovať, uznesenie bolo predĺžené do 30. 6. 2014, 
- čo sa týka Letnej č. 52 – peniaze by už každým dňom mali byť na účte. 
Ing. Topoliová: 
- doplnila Ing. Kellnera, čo sa týka PP, rozpočet na rok 2014 je 171 000 €, na tento rok bol 
rozpočet po 3. zmene 250 000 €, boli to výdavky na energie, vodné, stočné – tieto výdavky si platia 
nájomníci, 
- v príjmovej časti rozpočtu je zahrnutý nielen nájom, ale aj poplatky a platby za dodávku služieb 
a energie, 
- ďalšie vysoká čiastka je za stráženie, potom na údržbu budov, všeobecný materiál, prevádzkové 
stroje, poistné a iné drobné výdavky. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že referát informatiky funguje externým spôsobom od júla 2013, náklady sú na rovnakej 
finančnej úrovni ako to bolo doteraz prostredníctvom vlastných zamestnancov s tým, že daný stav 
len udržiavame, pretože sú licencie a rôzne veci zakúpené na celý rok, 
- do budúceho roka je naplánované personálne fungovanie v rovnakej výške s tým, že už nejaký 
kvalitatívny progres sa v rozpočte objavil. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- opýtal sa, či je splatený uver za PP, 
- pripomenul, že nedostal odpoveď na BRO. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril sa k niektorým otázkam a poznamenal, že ak nebolo na niečo odpovedané, urobí sa tak 
písomne, 
- poďakoval MsZ za podporu, 
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- vyjadril sa k protestu prokurátora ohľadom daní, ktorým sa zaoberal na predchádzajúcom 
rokovaní MsZ, bol rád, že poslanci to vtedy zamietli, nakoľko dnes je jasné, že sa správne rozhodli, 
- verí, že poslanci podporia aj tento návrh rozpočtu, ktorý je štartovací, určite sa bude meniť, 
v budúcom roku sa rozbehnú aj eurofondy,    
- ak bude nejaká výzva na rekonštrukciu námestia, v budúcom roku máme ambíciu dokončiť ďalšiu 
etapu, 
- sú pripravené aj ďalšie projekty – na Levočskú ul., na bývalé autobusové nástupište, 
- personálne sme pripravení, niektoré veci sa robia aj dodávateľsky cez agentúry, ale v zásobníku 
máme dosť projektov, nevieme zatiaľ, aké výzvy budú vyhlásené, 
- čo sa týka predvolebného roku, pamätá si, že práve vtedy sa robilo najviac akcií, 
- verí, že rozpočet bude postupne rásť a že budeme v ňom zaraďovať projekty, ktoré máme 
v zásobníku pripravené, 
- informoval o tom, že 8. 11. 2013  agentúra MOODY´S zmenila v pozitívnom zmysle rating mesta, 
za čo všetkým úprimne poďakoval. 
Ing. Bečarik: 
- stiahol svoje pozmeňujúce návrhy. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 408 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  11 
proti:  0 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 408. 
 
 

K bodu  18 
 
Prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobá m – podnikate ľom pod ľa VZN 8/2008 
v roku 2013 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- ako predseda komisie pre rozvoj kultúry vyjadril spokojnosť s rozdeľovaním dotácií v dotačnej 
komisii, zvlášť poďakoval predsedovi komisie PhDr. Miroslavovi Semešovi, PhD., ako aj ostatným 
členom komisie, za ústretovosť voči kultúre. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 409 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 409. 
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K bodu  19 
 
Voľba prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi  
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 410 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 410. 
 
 

K bodu  20 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval oddeleniu správy daní a poplatkov za vymáhanie pohľadávok od neplatičov – nárast 
oproti roku 2011. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 411 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 411. 
 
 

K bodu  21 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Beharka: 
- prečítal návrh uznesenia č. 412 k bodu 21. 
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Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 412. 
 

 
K bodu 22  

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
A. Akram: 
- poďakoval v mene občanov sídliska Západ za vybudovanie veľkoplošného parkoviska. 
 
  

 
K bodu 23 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval všetkým za účasť a dobrú spoluprácu v tomto roku. Informoval o pripravovaných 
podujatiach v meste – vianočné koncerty, oslavy Silvestra a na záver 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.  390  –  412. 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš     .............................. ........................ 
 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. ........................ .............................. 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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