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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 26. septembra 2013 na 19. 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 19.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Podal informáciu o kontrolnom dni v materských školách, v ktorých 
prebiehajú rekonštrukčné práce. Tlmočil pozvanie RSDr. Beňu na otvorenie ďalšej etapy chránenej 
dielne – predajne suvenírov na Letnej ulici č. 49 o 11.00 hod. a následne o 12.00 hod. na obed do 
reštaurácie Amani. 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     44     
       z toho poslanci MsZ:          19   
                           ostatní prítomní:             25 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     11.05 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:  18    
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 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. Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa za 1. polrok 2013, Správa z konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2012 
6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 
7. VZN mesta č. 1/2013 o Mestskej polícii Spišská Nová Ves 
8. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
9. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov 
10. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 
11. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16 
12. Správa o výsledku kontrol 
13. Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves - dodatok 
14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
15. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe CVČ Adam 
16. Interpelácie, otázky poslancov 
17. Záver 

 

 
 
 
 

K bodu 5 
 
Plnenie rozpo čtu a monitorovacia správa za 1. polrok 2013, Správa  z konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2012 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- uviedol, že nemá výhrady k predloženej správe, 
- opýtal sa, či bol predaný dom na Letnej č. 52 -  predajňa Dielo, nakoľko to nie je zahrnuté   
v kapitálových príjmoch. 
Ing. Topoliová: 
- dom bol predaný, peniaze zatiaľ nie sú na účte mesta. 
Ing. Kellner: 
- doplnil, že kupujúci je v lehote splatnej podľa schváleného uznesenia MsZ. 
Ing. Bc. Brziaková: 
-   predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ zobrať na vedomie predložené 
správy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
 Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 367 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 367. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 3. zmenu rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves 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: 

• 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013, 
• zabezpečenie úveru od VÚB vo výške maximálne 700 tis. € na rekonštrukciu MŠ a to vo 

forme blankozmenky, 
• dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

MUDr. Mokriš: 
- uviedol, že nemá výhrady k zmene rozpočtu, 
- opýtal sa na stav rekonštrukcie budovy na Slovenskej ulici – zariadenie bývalej opatrovateľskej 
služby. Pred dvoma rokmi sa tiež na to opýtal, bolo mu povedané, že v krátkej dobe bude 
dokončené. Po dvoch rokoch je situácia horšia, ako bola predtým. 
Z. Páleníková: 
- podporila názor MUDr. Mokriša. Poukázala na to, že keď sa schvaľovala táto investícia, bola  
samostatným bodom rokovania MsZ. Navrhla, aby sa o tom  rokovalo v samostatnom bode a aby 
boli pozvaní zástupcovia spoločnosti Euro-Building, 
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Ing. Bednárová: 
- uviedla, že projekt zahŕňa rekonštrukciu objektu Domova dôchodcov na Brezovej ulici a objektu 
ZOS na Slovenskej ulici, 
- projekt objektu Domova dôchodcov je približne na 95 % ukončený a objektu ZOS je 
v rozostavanosti asi 20 %,  
- nakoľko ide o zložitú komunikáciu s dodávateľom stavby, v rámci rozpočtu pre tento rok sa 
neuvažuje s ďalším čerpaním prostriedkov na túto investíciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že pokiaľ nie je definitívne stanovisko, je ťažko sa k tomu vyjadrovať, 
- uskutočnilo sa viacero rokovaní a taktiež aj stretnutie so zástupcami  firmy. 
MUDr. Mokriš: 
- navrhol, aby na najbližšom zasadnutí MsZ bol tento bod prerokovaný samostatne a aby boli 
pozvaní aj zástupcovia spoločnosti Euro-Building. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že nie je potrebné prijímať k tomu uznesenie, garantoval, že to bude predložené na 
decembrovom zasadnutí MsZ a že budú pozvaní aj zástupcovia spoločnosti Euro-Building, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 368 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 368. 
 
 
 

K bodu 7 
 

Návrh VZN mesta č. 1/2013, ktorým Mesto Spišská Nová Ves zria ďuje Mestskú políciu Spišská 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal JUDr. Komaru, PhD., o uvedenie materiálu. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 369 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 369. 
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K bodu 8 
 
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 4/2012 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. Bednárovú o uvedenie materiálu, 
- privítal Mgr. Gadovú z Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo Mgr. Gadovej. 
Mgr. Gadová: 
- na základe podnetu preskúmala VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
- stanovisko je zdôvodnené písomne,  
- vysvetlila, v čom spočíva  porušenie zákona, 
- je na rozhodnutí poslancov MsZ, či protestu vyhovejú, alebo nie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že problém nie je vo výške jednotlivých daní – podľa prieskumu má naše mesto druhú 
najnižšiu daň v rámci slovenských miest, 
- podľa jeho názoru je snahou mesta už niekoľko rokov nezvyšovať dane, preto z jeho pohľadu 
sme nič neporušili, ak sme výšku dane nemenili, 
- celý proces vznikol tým, že v Púchove bol daný protest prokurátora, potom následne v ďalších 36 
mestách, 
- všetky MsZ, ktoré doposiaľ o tom rokovali, protestu nevyhoveli, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že tento problém vznikol vo viacerých mestách, podľa najnovších informácií ani 
považské mestá protestu nevyhoveli, 
- myslí si, že najlepšie bude, ak to vyrieši tretia strana, 
- nie je dôvod na akceptovanie protestu, nakoľko výška sadzby dane sa nemenila. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa na dopad v príjmovej časti rozpočtu, v prípade, ak by sme sadzbu dane znížili na  
2,1 €. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- za rok by to bolo 130 000 €. 
Mgr. Grečková: 
- poznamenala, že ak by sme chceli dosiahnuť stanovené rozpätie, bolo by potrebné jednu  
sadzbu znížiť alebo tú druhú zvýšiť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 369 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  1 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 370. 
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K bodu  9 
 
 
Návrh na vyradenie majetku v správe Domova dôchodco v, Brezová 32, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 371 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 371. 
 
 
 

K bodu  10 
 
 
Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 372 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 372. 
 
 
 

K bodu  11 
 
 
Návrh na vyradenie majetku mesta v správe ZŠ, Hutní cka 16, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
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- prečítala návrh uznesenia č. 373 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 373. 
 
 
 

K bodu 12 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 374 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 374. 
 
 
 

K bodu 13 
 
Dodatok č. 2 Zásad predaja a nájmu nehnute ľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 375 k bodu 13. 
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Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 375. 
 
 
 

K bodu 14 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a 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, aby niektorý návrh 
uznesenia bol vyňatý 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, 
- k bodu 14/3 doplnil, že sa jedná o súrodencov, nie o manželov, čo zo žiadosti nebolo zrejmé, 
z tohto dôvodu požiadal o opravu v uznesení č. 378. 
 
Body bez pripomienok: 
- 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 – spoločné hlasovanie, 
- 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13 – spoločné hlasovanie. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby sa uznesenia nečítali, nakoľko sú uvedené v digitálnom MsZ, 
- požiadal o hlasovanie k bodom 1 – 6 (uznesenia č. 376 – 381). 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 376 – 381. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o hlasovanie k bodom 8 – 13 (uznesenia č. 383 – 388). 
Hlasovanie: 
za:                   17                    
proti:                0 
zdržali sa:       0 
nehlasovali:    2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 383 - 388. 
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Bod 14/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o doručenej petícii občanov Dunajskej ulice z Ferčekoviec, ktorí žiadajú, aby nedošlo 
k odpredaju pozemku, ani k verejnej súťaži a požadujú zachovanie tohto prechodu, 
- keďže sa jedná o petíciu, bola daná na vybavenie hlavnej kontrolórke, 
- uviedol, že ak bude potrebné, k danej problematike môžu vystúpiť aj prítomní občania Dunajskej 
ulice, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Majerník: 
- vysvetlil, že prístupová cesta znázornená v materiáli nie je k domu JUDr. Kukelčíka, ale je 
prístupovou cestou do lesného porastu a že kopec v reálnom živote je oveľa strmší, 
- v celej lokalite je problém s parkovaním, 
- najhoršia situácia je v zime, keď napadá sneh, niet ho kam odhrnúť, využíva sa na to tento 
priestor, 
- požiadal poslancov o zodpovedné rozhodnutie. 
MUDr. Nováková: 
- taktiež bola oslovená obyvateľmi tejto lokality, navrhla pozemok nepredávať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nakoľko prítomní občania nemali ďalšie doplňujúce informácie, požiadal predsedkyňu návrhovej 
komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 382 k bodu 14/7.  
Hlasovanie: 
za:                   0                       
proti:               18 
zdržali sa:       1 
nehlasovali:    0 
 
Uznesenie č. 382 nebolo schválené. 
 
p. Hamráková: 
- za všetkých občanov, ktorí podpísali petíciu, poďakovala vedeniu mesta a poslancom za 
podporu. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil na skutočnosť, že doručená petícia nespĺňa všetky náležitosti petície, je potrebné ju 
doplniť. 
 
 
 

K bodu  15 
 
Návrh na vyradenie majetku mesta v správe CV Č Adam 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
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Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 389 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 389. 
 
 

 
K bodu 16  

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Písomné interpelácie neboli predložené. 
  
 
MUDr. Pukluš: 
- poďakoval za spôsob, akým bola zrealizovaná časť jeho interpelácie ohľadom parkovania na 
Hviezdoslavovej ulici, dúfa, že sa podarí zrealizovať aj druhú časť požiadavky, t. j., parkovanie od 
vstupu do dvora MsP a oprava prepadnutého kanála pred bývalou lesnou správou, 
- navrhol, aby odbočovací  pruh smerom zo Smižian na Radlinského ulicu bol súčasťou riešenia 
prechodu pri železničnom priecestí na sídl. Západ I, 
- navrhol doriešiť chýbajúcu časť chodníka pre chodcov na Radlinského ulici. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v rámci možností sa realizujú všetky racionálne návrhy, 
- dúfa, že sa podarí zrealizovať aj prechod pri železničnom priecestí na sídl. Západ I. 
Ing. Bečarik. 
- tlmočil pozvanie RSDr. Beňu (nakoľko už nebol prítomný) na otvorenie chránenej dielne o 11.00 
hod. na Letnej ulici č. 49, 
- požiadal, aby sa znova pokúsilo o zriadenie kontaktného miesta SPP v Spišskej Novej Vsi, 
- poďakoval oddeleniu výstavby a MsV za vyriešenie problému majiteľov garáži pri Wimbachu 
na sídl. Západ I (oprava mosta). 
PhDr. Volný, PhD.: 
- jednalo sa o nelegálne postavený most, ktorý sa dodatočne zlegalizoval, 
- čo sa týka kontaktného miesta  SPP – ak bude štát vlastníkom SPP, možno sa to podarí 
zabezpečiť. 
Mgr. Grečková: 
- skonštatovala, že je to trend spoločností, znižujú svoje výdavky tým, že minimalizujú kontaktné 
miesta, podobne je to aj s VSE, nevieme tomu zabrániť, 
- požiadavka bola zaslaná, budeme urgovať písomnú odpoveď. 
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K bodu  17 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na otvorenie ďalšej etapy chránenej dielne  a na 
obed do reštaurácie Amani. 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  367  –  389. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Mokriš     .............................. ........................ 
 
 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. ........................ .............................. 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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