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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 28. júna  2013 na 17. 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 17.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. Slavomíra Hrebenára 
a RSDr. Juraja Beňu. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     34   
       z toho poslanci MsZ:          17   
                           ostatní prítomní:             17   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         10.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      13.35 h  
 
 
 

K bodu 2 
 

 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli overené bez 
pripomienok. 
 
 

K bodu 3 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Mgr. Leu 
Grečkovú a MUDr. Evu Novákovú, do návrhovej komisie Ing. Bc. Janku Brziakovú, Mgr. Michala 
Demečka, MUDr. Jána Mokriša. 
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  17    
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:  17    
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 uznesení MsZ 
6. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 
7. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2009 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických 

nápojov na území mesta Spišská Nová Ves 
8. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov 
9. Návrh na zrušenie VZN č. 1/1997 o polícii mesta Spišská Nová Ves v znení doplnku č. 1/1997 
10. Návrh na zrušenie VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta SNV 
11. Informácia o výsledkoch kontroly a o prijatých opatreniach kontroly, vykonanej NKÚ od 11. 2. 

2013 do 26. 4. 2013 
12. Súhlas s uzatvorením zmluvy o nájme plynovodu – Priemyselná zóna Podskala 
13. Návrh na odsúhlasenie spolufinancovania elektronizácie verejnej správy 
14. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku v ZŠ, Levočská 11 
15. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ 
16. Prehľad o poskytnutých dotáciách za 1. polrok 2013 
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013 
18. Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2013 
19. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
20. Interpelácie, otázky poslancov 
21. Záver 

 
 
 

K bodu 5 
 
 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Janka Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 340 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 340. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Návrh na 2. 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: 
- informovala o úprave príjmov a výdavkov o sumu 890 317 € z pôvodného schváleného rozpočtu 
vo výške 23 521 476 € sa prvou a druhou zmenou zvýšia výdavky na celkovú sumu 27 601 736 €. 
Po druhej zmene rozpočtu bude výsledok bežného rozpočtu prebytok vo výške 326 543 €, 
výsledok kapitálového rozpočtu bude schodok vo výške 730 852 € a výsledok finančných operácií 
bude čiastka 404 309 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu 
a výsledkom finančných operácií; 
- požiadala Ing. Ďuríkovú, aby odprezentovala svoj materiál. 
Ing. Ďuríková: 
- vysvetlila, prečo Správa školských zariadení požiadala v rámci 2. zmeny rozpočtu o navýšenie 
rozpočtu pre materské školy. Pripomenula havarijnú situáciu v MŠ na Šoltésovej ulici, ktorá trvá už 
niekoľko rokov. Najprv praskali múry, klesala budova na jednej strane, ale po tohtoročnej zime sa 
praskliny rozšírili až do stredu budovy. Zisťovali príčinu, ukázalo sa, že v podloží budovy vznikajú 
tieto praskliny a z kanalizácie presakuje do podložia, situácia sa zhoršuje. Z uvedeného dôvodu 
požiadali o navýšenie rozpočtu o 27 500 € na riešenie tejto havarijnej situácie. V prípade opravy 
kanalizácie sa podložie zainjektuje. Ďalej požiadali o prostriedky na opravu plota MŠ na Hanulovej 
ulici. Plot slúži zároveň ako oporný múr pre cestu a chodník. Úroveň školského dvora je 40 až 50 
cm nižšie ako je úroveň cesty a chodníka. Bežné opravy, ktoré sa doposiaľ robili boli neefektívne. 
Ďalej uviedla, že približne v polovici apríla banka VÚB dala do pozornosti program MUNSEFF, 
ktorý je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie pre podporu a rozvoj 
financovania miest a obcí na Slovensku. Program spočíva v tom, že výsledkom by mala byť 
energetická úspora, energetická obnova infraštruktúry miest a obcí. Prostriedky by mohli použiť na 
zateplenie materských škôl. Ide o veľmi výhodný program, možnosť získať grant z istiny úveru, keď 
sa splnia dve opatrenia. Navrhli najväčšie škôlky na Stolárskej a na Ul. P. Jilemnického. Počítajú 
s úverom do výšky 500 tis. €. Banka má zmluvne zaviazanú firmu, ktorá vypracováva energetický 
audit. Predložila návrh na schválenie tohto úveru za účelom zateplenia materských škôlok. 
V prepočte by zo 700 tis. € mesto vrátilo 675 tis. € za sedem rokov, je to odložená splatnosť 
a začína sa platiť až po ukončení projektu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Topoliovej, Ing. Ďuríkovej za úvodné slová; 
- podporil návrh, vzhľadom na dobrú finančnú kondíciu nášho mesta. Dôležité  sú podmienky pri 
dodržaní úsporných opatrení; 
- požiadal poslancov o podporu návrhu; 
- otvoril diskusiu. 
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MUDr. Nováková: 
Pochválila predložený návrh zmeny rozpočtu, začala témou školských a predškolských zariadení. 
Uviedla, že mestskí poslanci sú delegovaní do školských i predškolských zariadení mesta, kde 
pôsobia ako mediátori pri riešení rôznych problémov. Upozornila na záležitosti, ktoré nie sú v ich 
kompetencii, týka sa to väčších investícií, opráv. Stáva sa, že sa problémy odsúvajú, neriešia 
a dochádza k havarijným situáciám ako sa stalo v MŠ na Šoltésovej ulici, kde pôsobí s pani 
viceprimátorkou. 
Navrhla spracovať poradie priorít na každý rok, ktorý by sa priebežne dopĺňal, aby sa financie 
priebežne zapracovali na začiatku roka do rozpočtu, pomôže to pri poskytovaní relevantných 
informácií rodičom v školských a predškolských zariadeniach. 
Poďakovala za finančné vykrytie v spomínaných škôlkach, rodičia a zástupcovia, ako aj ona sú 
potešení. Predniesla odkaz zo školskej rady. 
Podporila návrh a požiadala všetkých zainteresovaných na opravách, aby skončili s prácami ešte 
v letných mesiacoch. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za podporu pani poslankyni. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol podporné stanovisko k tomuto projektu. Tiež ho teší, že sa našli finančné prostriedky 
aj na rekonštrukciu a zvýšenie komfortu v našich materských školách, keďže detičiek po určitej 
stagnácii začína pribúdať, niektoré škôlky sú už predimenzované a skutočne ich technický stav je 
katastrofálny; 
- vyjadril nesúhlas s odsúvaním opráv striech. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- ubezpečil prítomných, že strechy budú udržiavané v dobrom stave. 
Z. Páleníková: 
- podporila návrh projektu; 
- ocenila prácu Ing. Ďuríkovej; 
- požiadala, aby financie napísané v bode ako čerpanie dlhodobého úveru na opravu 
a rekonštrukciu miestnych komunikácií boli skutočne použité na určený účel. Účelovosť ju veľmi 
zaujala a návrh rada podporí. 
A. Akram: 
- uviedol, že v 2. zmene rozpočtu dôjde k obnove mestských komunikácií na uliciach Slovenská, 
Gorazdova, Sadrovcová a Stojan, a to s využitím úverových zdrojov. Privítal nutnú investíciu, ale 
zaujímal sa, v akom časovom horizonte sa bude môcť obnoviť komunikáciu na Hutníckej ulici na 
sídlisku Západ, ktorej povrch je zničený. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že bude priestor na otázky a vyjadrenia všetkých poslancov a potom bude vedenie 
mesta odpovedať na záver. 
Ing. Bubeník: 
-  podporil návrh k projektu materských škôl, každú investíciu do energetiky je potrebné doplniť, 
preto aj v ďalšom období to prinesie úspory v rámci bežných výdavkov na materské škôlky; 
- pochválil, že v projekte nie je určené iba zateplenie a výmena okien, ale investície pôjdu aj do 
vyregulovania hydraulických vykurovacích sústav; 
- navrhol, aby sa v základných školách zabezpečili hydraulicky vyregulované sústavy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- avizoval, že je ambíciou opraviť všetky povrchy ciest. Dohodli sa tak všetci predsedovia 
mestských výborov. Vďaka veľmi kvalitne pripravenému materiálu, ktorý spracovalo oddelenie 
výstavby a dopravy bola zhoda, ktoré úseky ciest by mali byť opravené novým povrchom v tomto 
a budúcom roku. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
Podporil návrh k projektu materských škôl. Súhlasil s vyjadrením Ing. Bubeníka ohľadom regulácie 
na základných školách. 
Pripomenul, že keď bol viceprimátorom mesta, tak sa zaoberal okrem iných vecí aj problematikou 
odpadov. Spolu s Ing. Kriegerom reštartovali separovaný zber. Prekvapil ho článok v júnovom 
IČKU, v ktorom sa uvádzalo, že od 1. augusta 2013 začne prevádzka BRO a že pribudnú hnedé 
nádoby a konkrétne lokality, bližšie informácie budú oznámené neskôr. Pozrel si júlové IČKO 



5

a tam nebol harmonogram rozmiestňovania. Kontajnerov je približne 2500 kusov. 
Upozornil na povinnosti výberu prevádzkovateľa. Do prevádzkovania sa môže dať ďalšiemu 
subjektu, ale príjimateľom je mesto. Prijímateľ má povinnosť urobiť v rámci verejného obstarávania 
výber dodávateľa alebo prevádzkovateľa. Po piatich rokoch bude to náš majetok, s ktorým budeme 
mať oprávnenie disponovať. Prekvapilo ho navýšenie prostriedkov z 26 400 € na takmer 105 tis. €, 
a že to ide robiť mesto. 
Vymenoval potrebné dokumenty na prevádzkovanie skládky, upozornil na plánované vynakladanie 
financií šiestim pracovníkom sezónnych prác, na ochranu objektu. Upozornil na nutnosť dodržiavať 
zákon. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že ponuka externého prevádzkovateľa je vo výške 460 tis. € a mesto to chce 
prevádzkovať za 100 tis. €, všetkými potrebnými dokumentmi, ktoré vymenoval, mesto disponuje. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- upozornil, že vystupuje v dobrom záujme; 
- opýtal sa, či sa uskutočnilo výberové konanie na prevádzkovateľa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- výberové konanie nebolo, pretože mesto môže prevádzku zabezpečovať samé, ale ponukou 
disponuje. 
Mgr. Grečková: 
- dodala, že všetky tieto náležitosti boli odkonzultované s ministerstvom životného prostredia, 
z riadiaceho orgánu vyšla táto myšlienka a je tu nepriame usmernenie, že by to mestá mali 
prevádzkovať samé. 
Ing. Majerník: 
- pripojil sa k podpore projektu rekonštrukcie materských škôl aj vzhľadom na to, že vykonáva 
funkciu predsedu školskej komisie a mestskej školskej rady; 
- pripomenul, že s Ing. Ďuríkovou a PhDr. Šefčíkovou navštívili všetky materské školy a bol 
vypracovaný prehľad potrieb rekonštrukcií a následnosť postupnosti prác bola prezentovaná aj na 
stretnutí s pani riaditeľkami. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že postup výberu materských škôl bol vykonaný maximálne objektívne, takisto ako pri 
základných školách bolo stanovené poradie rekonštrukčných prác; 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či v programovom období 2014 – 2020 budú možnosti výziev, tendrov na rekonštrukcie 
materských škôl; 
- upozornil, že v predloženom rozpočte sa spomína 5 tis. € na externé výberové konanie na 
verejné osvetlenie, ktoré vykoná externá firma, nie je to malá suma. Upozornil, či mesto nemôže 
vykonať práce vlastnými silami; 
- upozornil, že vo vestníku je uvedená suma 350 tis. a úver schvaľujeme 400 tis.; 
- chýba viac informovanosti k BRO, je to najväčšia investícia za predošlé roky, na ktorej mesto 
malo svoju spoluúčasť a máme na to firmu, ktorá tu funguje. Informovanosť chýba možno aj 
z dôvodu zrušenia mestskej rady, na ktorej by sa vyselektovalo množstvo takýchto pochybností; 
- zvyšuje sa príjem z akcií Hotela Metropol o 100 tis. €, bol schválený predaj za 200 tis. €, 
nerozumie tejto položke. 
Ing. Topoliová: 
- informovala, že suma 100 tis. € v rozpočte mesta na rok 2013 je polovica predajnej ceny, v roku 
2014 bude ďalších 100 tis. €. Je to rozvrhnuté na 2 roky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že v rámci zmluvy o predaji, ktorú MsZ schvaľovalo na minulom zasadnutí, bol aj 
splátkový kalendár; 
- odpovedal Ing. Bečarikovi, výzvy na materské školy neboli, máme informácie, že výzvy do škôl 
ani nepôjdu. 
Mgr. Grečková: 
- informovala o štrukturálnych fondoch, tak ako spomínal p. primátor, ani v minulosti neboli na 
materské školy, informácie sú prístupné na internete, na stránkach ministerstiev, nie je to tak, že 
my si určíme, na čo chceme čerpať, postup je opačný, EÚ určuje priority, na ktoré budeme môcť 
čerpať; 
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- uviedla, že predseda vlády niekoľkokrát navštívil Brusel, aby dohodol čerpanie finančných 
prostriedkov na tie priority, ktorú sú potrebné. Upozornila, že na školy a školské zariadenia to už 
nebude, pretože v minulom programovacom období sa investovalo do škôl a školských zariadení 
pomerne veľa peňazí. Informovala, že uprednostňované by mali byť životné prostredie, veda, 
výskum, poľnohospodárstvo; 
- upozornila na zložitý proces schvaľovania úverov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dodal, že vďaka podpore predošlého MsZ bolo v predchádzajúcom funkčnom období veľa 
možností na čerpanie prostriedkov z eurofondov. 
Ing. Bubeník: 
- uviedol, že od 1. 7. 2013 sa musia začať prevádzkovať niektoré skládky, takže na výber 
dodávateľa už čas nie je; 
- nesúhlasil, aby mesto zabezpečovalo prevádzku skládky BRO. 
Ing. Bednárová: 
- upozornila na zákonnú povinnosť, od 1. 7. 2013 má mesto aj lehoty súvisiace s projektom, keď 
chce dokončiť všetky aktivity projektu, jednoducho musí začať skúšobnú prevádzku a verejné 
obstarávanie to komplikuje, keďže ministerstvo doteraz ani jeden priebeh verejného obstarávania 
na výber prevádzkovateľa neodobrilo. My sa pokúsime o skúšobnú prevádzku, projekt uzavrieme. 
Časom budeme súťažiť prevádzkovateľa. 
Ing. Bečarik: 
- informoval o jednoduchom princípe čerpania peňazí z fondov v Poľsku; 
- kritizoval princíp čerpania finančných prostriedkov z fondov na Slovensku. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- poďakoval pani prednostke za odpoveď. 
Ing. Bednárová: 
- pokúšali sme sa nastaviť podmienky pre výber prevádzkovateľa rekonštrukcie verejného 
osvetlenia, ale nevedeli sme ich nastaviť. Vyzerá to tak, že ešte nevieme, či plánovaných 5000 € 
použije. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o tom, že je reálna nádej na využitie eurofondov (opakovanie význy na námestie 
a verejné osvetlenie); 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá predložený návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2013 odporučila schváliť; 
- prečítala návrh uznesenia č. 341 k bodu 6 s doplnením schválenia prijatia úveru zo zdrojov 
Munseff maximálne do výšky 700 000,- eur na rekonštrukciu materských škôl a zároveň schvaľuje 
zvýšenie 2. zmeny rozpočtu mesta o túto sumu. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 341. 
   

 
 

K bodu 7 
 

Návrh na zrušenie VZN č. 3/2009 o podmienkach predaja, podávania a požívan ia alkoholických 
nápojov na území mesta SNV 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- uviedol bod 7 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- uviedla, že dôvodom na zrušenie tohto VZN ako aj VZN v bode 8, 9, 10, bol celoslovensky 
medializovaný podnet na preverenie, odborné zhodnotenie textov a jednotlivých ustanovení 
všeobecne záväzných nariadení. Tieto VZN boli odstúpené na okresnú prokuratúru, ktorá preverila 
jednotlivé ustanovenia všeobecne záväzných nariadení. Na základe toho spracovala protest 
prokurátora a uviedla, že zmienené VZN č. 3/2009 je v rozpore s ústavou a zákonmi Slovenskej 
republiky a navrhnuté VZN doporučuje zrušiť v celom rozsahu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 342 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 342. 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh na zrušenie VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. RNDr. Brovkovú o uvedenie materiálu. 
Ing. RNDr. Brovková: 
- pripomenula, že je to podobný prípad ako predošlé VZN, taktiež s protestom prokurátora. Boli 
vyšpecifikované niektoré nedostatky, na základe ktorých bol vyslovený názor, že je potrebné zrušiť 
VZN. Zákon o úprave držania psov nahrádza toto VZN. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol informáciu o zrušení podobných VZN vo viacerých mestách z dôvodu plošne podávaného  
protestu prokurátora; 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 343 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 343. 
 
 

K bodu  9 
 
 
Návrh na zrušenie VZN č. 1/1997 o polícii mesta Spišská Nová Ves v znení d oplnku č. 1/1997 
Predložil: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že je to podobný prípad ako predchádzajúce dve VZN, toto VZN je trošku staršie 
a niektoré jeho ustanovenia sú nad rámec právnej úpravy Slovenskej republiky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia. 
Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 344 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 344. 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh na zrušenie VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území  mesta SNV 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 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 predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 345 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 345. 
 
 

K bodu 11 
 
Informácia o výsledkoch kontroly a o prijatých opat reniach kontroly, vykonanej NKÚ od 11. 2. 
2013 – 26. 4. 2013 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
Pripomenula, že NKÚ vykonal od 11. 2. 2013 do 26. 4. 2013 kontrolu dodržiava všeobecne 
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platných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom 
mesta, vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly. Kontrola bola u nás veľmi 
prísna. Do protokolu sa uvádzajú len nedostatky, kladné veci nie sú spomínané. 
Vyzdvihla, že systémy nastavenia v rámci úradu nie sú zlé, napriek tomu vykazujú isté rezervy, na 
ktoré sa snažíme poukázať a odstrániť ich v rámci navrhnutých opatrení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- opýtal sa, z akého dôvodu poslanci nemali predložený protokol o kontrole NKÚ a ani neboli 
informovaní, aké boli konkrétne nedostatky. 
Ing. Bednárová: 
- apelovala, že to nevníma, ako problém, v prípade potreby poskytnutia informácií ju môžu 
kedykoľvek navštíviť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že protokol je verejne dostupný na stránke NKÚ. 
Ing. Bečarik: 
- poukázal na názory NKÚ vo veci dotácií pre športové kluby, ak sa neopierajú o presný zákon, tak 
to je možné považovať len ako názor; 
- opýtal sa na kritizovanú zálohovú platbu. 
Ing. Bednárová: 
- vysvetlila spôsob úhrady splátkovaného komunálneho odpadu, záloha mala byť zaplatená 
v novom kalendárnom roku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- súhlasil s názorom Ing. Bečarika, že v mnohých prípadoch je to názor NKÚ, podľa nich by mesto 
na šport prispievať vôbec nemalo. Uviedol, že sme obhájili dobrú prácu úradníkov mestského 
úradu. 
Mgr. Grečková: 
- informovala, že sa zúčastnila výjazdového zasadnutia hospodárskeho výboru NR SR práve 
na NKÚ, na ktorom sa vedenia NKÚ pýtala konkrétne na športovú oblasť. Šport je financovaný 
viaczdrojovo a všetko sú to verejné prostriedky; 
- avizovala, že v budúcnosti nás čakajú systémové opatrenia v oblasti športu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Z. Páleníková: 
- vyjadrila čiastočný súhlas s poslancom Bečarikom a A. Akramom.  
Mgr. Kačenga: 
- vyjadril názor o nutnosti podporovania športu pre jeho ďalšie fungovanie v meste. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 346 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 346. 
 

 
K bodu 12 

 
Súhlas s uzatvorením zmluvy o nájme plynovodu – Pri emyselná zóna Podskala 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Susu o uvedenie materiálu. 
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Ing. Susa: 
- informoval, že plynovod môže byť uvedený do prevádzky a to buď formou uzavretia zmluvy 
o nájme alebo darovacej zmluvy. Nakoľko na tento projekt boli použité nenávratné finančné 
prostriedky štátu, navrhujeme uzavrieť zmluvu o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou 
SPP. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 347 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  17   
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 347. 
 
 

K bodu 13 
 
Návrh na odsúhlasenie spolufinancovania elektronizá cie verejnej správy 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- predniesla informáciu o obsahu materiálu. Dôvod predloženia je povinné samostatné uznesenie 
MsZ ako súhlas so spolufinancovaním. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 348 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 348. 

 
 

K bodu 14 
 

Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ Levo čská 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 349 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Na základe uvedenia MUDr. Pukluša o zlyhaní hlasovacieho zariadenia bol počet hlasovaní ZA 
navýšený o jeho hlas na konečných 17. 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 349. 
 
 

K bodu 15 
 

Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta Správy školských zariadení 
Predložila: Ing. Markéta Ďuríková, riadite ľka Správy školských zariadení 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Ďuríková o uvedenie materiálu. 
Ing. Ďuríková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 350 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 350. 
 
 

K bodu 16 
 

Prehľad o poskytnutých dotáciách za 1. polrok 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol bod 16, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu; 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- vyjadril spokojnosť rozčlenenia finančných prostriedkov na kultúrnu a športovú činnosť; 
- pochválil činnosť MKC pod vedením Ing. Labaja, ocenil tradíciu konania akcie Graffiti Spiš. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 351 k bodu 16. 
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Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 351. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 12.00 h – 12.10 h 
 

K bodu 17 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 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 predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 352 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 352. 
 
 

K bodu 18 
 
Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2013  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu; 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- opýtal sa, prečo bol termín rokovania MsZ určený na piatok. Verí, že to nie je kvôli určitým 
osobám a ich iným pracovným záväzkom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 353 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  17    
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 353. 
 

K bodu 19 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 18, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál. 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body. 
Body bez pripomienok (19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 19/10), ku ktorým bolo samostatné hlasovanie: 
Bod 19/1: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 354 k bodu 19/1 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 354. 
 
Bod 19/2: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 355 k bodu 19/2 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 355. 
 
Bod 19/3: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 356 k bodu 19/3. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 356. 
 
 
Bod 19/4: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 357 k bodu 19/4. 
Hlasovanie: 
za:  17    
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proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 357. 
PhDr. Volný: 
- opýtal sa na výmeru pozemku.  
Ing. Kellner: 
- uviedol, že je to určené geometrickým plánom podľa jednotlivých častí, čiže sú tam uvedené 
čiastkové výmery.  
 
Bod 19/6: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 359 k bodu 19/6. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 359. 
 
 
Bod 19/10: 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 363 k bodu 19/10. 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 363. 
 
Bod 19/5: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 19/5, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- navrhla, aby sa pozemok predal za celkovú kúpnu cenu 1500 €. 
Z. Páleníková: 
- opýtala sa, kedy kupovali pozemok a kedy realizovali stavbu. 
Ing. Kellner: 
- informoval, že stavba je stará, presný dátum neuviedol, predpokladá jej výstavbu pred rokom 
1989. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 358 k bodu 19/5 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 358. 
 
 
Bod 19/7: 
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Ing. Kellner: 
- uviedol bod 19/7, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Z. Páleníková: 
- nesúhlasila so žiadosťou o povolenie výstavby terasy k bytu. Označila žiadosť ako „spúšťač“ 
podobných žiadostí.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že mesto už podobné žiadosti v minulosti schválilo. 
Ing. Bubeník: 
- súhlasil so žiadosťou, bolo preukázané aj súhlasné stanovisko susedov žiadateľky. 
T. Hamráček: 
- opýtal sa na názor Ing. arch. Štubňu, vedúceho odd. územného plánovania a stavebného 
poriadku. 
Ing. arch. Štubňa: 
- odporučil schváliť. Žiadosť je kladne posúdená aj pamiatkarmi, je to bytový dom, vnímame to ako 
istú formu skvalitnenia bývania obyvateľa bytového domu. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 360 k bodu 19/7 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 360. 
 
Bod 19/8: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 19/8, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PharmDr. Valjan: 
- považuje za dôležité, aby pozemky ostali materskej škôlke. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 361 k bodu 19/8 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  2 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 361. 
 
 
Bod 19/9: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 19/9, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
A. Akram: 
- predložil návrh, aby finančné prostriedky z predaja domu boli použité na vybudovanie nového 
detského ihriska na sídliskách. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že približne pred dvoma týždňami začala prevádzka multifunkčného ihriska na ZŠ 
Nad Medzou a v lete bude realizované na sídlisku Východ. 
MUDr. Nováková: 
- nesúhlasila s predajom objektu; 
- uviedla príklady prepustených chovancov z detských domovov, o ktorých je potrebné sa postarať; 
- navrhla využiť budovu ako azylový dom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil, že využitie objektov na spôsob azylového domu v meste máme, a to konkrétne 
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Alžbetku a Dom Charitas sv. Jozefa. 
Z. Páleníková: 
- podporila návrh MUDr. Novákovej; 
- apelovala na to, že znevýhodneným detičkám je potrebné pomáhať; 
- odporučila, aby sa s predajom nehnuteľnosti neponáhľalo, uviedla príklad vysporiadania objektu 
MŠ na Gaštanovej ulici. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že všetky nehnuteľnosti sa predávajú verejnou súťažou, o konečnom predaji vždy 
rozhodnú poslanci; 
- upozornil, že v prípade MŠ Gaštanová ul. nebola iná možnosť ako predať. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- uviedla, že nehnuteľnosti mesto odpredáva, pretože je ich potrebné vykurovať, čo znamená 
ďalšie náklady, v danom objekte prebiehali aktivity, ktoré mohli byť aj v CVČ. 
Mgr. Grečková: 
- súhlasila s vyjadrením Z. Páleníkovej, že znevýhodneným detičkám je potrebné pomáhať, 
existujú domy na pol ceste, o koncepcii starostlivosti musí rozhodnúť štát. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 362 k bodu 19/9 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  3 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 362. 
 
 

 
K bodu 20 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
MUDr. Pukluš: 
- upozornil na nevhodné parkovacie možnosti na Hviezdolavovej ulici. Parkovanie a jeho možnosti 
sú viac rokov ťažko riešiteľným problémom. Zakázané je parkovanie pred bytovým domom na 
Hviezdoslavovej ulici vpravo vedľa budovy mestskej polície. Tento zákaz pretrváva desaťročia. 
Poukázal, že na Gorazdovej ulici je doprava riešená po oboch stranách bytových domov. Navrhol 
pozdĺžne parkovanie so začiatkom od vstupnej komunikácie do dvora objektu mestskej polície; 
- požiadal o rekonštrukciu plochy vydláždenej zámkovou dlažbou pred parkovacou plochou 
predajne KLAS. Stacionárnu dopravu by odľahčilo zriadenie parkovacích miest pre priečne alebo 
šikmé státie na komunikácii spájajúcej Hviezdoslavovu ulicu s parkovacím priestorom pred 
bytovými domami na Námestí SNP; 
- navrhol zmenu parkovania na Starej ceste z pozdĺžneho na priečne, šikmé. 
A. Akram: 
- nesúhlasil s avizovanými cirkusovými predstaveniami, formu zábavy, kde vystupujú zvieratá, 
nepodporí; 
- požiadal, aby mesto nedovolilo cirkusu propagačnú činnosť formou plagátov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že mesto môže zamedziť propagáciu, väčšina detí však privíta cirkus. 
Ing. Bečarik: 
- upozornil na problémy spojené s návštevnosťou letného kúpaliska, verejnosť veľmi negatívne 
vníma určité javy; 
- navrhol spracovať štúdiu o možnostiach cyklodopravy, rozšíriť bočný pás na vozovke od čerpacej 
stanice OMV smerom na sídlisko Západ; 
- požiadal p. primátora, aby dohliadal na dodržiavanie protokolu pri predstavovaní, privítaní hostí 
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na mestských podujatiach; 
- požiadal, aby mesto informovalo občanov prostredníctvom IČKA, v akom štádiu riešenia je 
železničné priecestie na sídlisku Západ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril nádej, že v najbližšom období bude realizované riešenie železničného priecestia na sídl. 
Západ. 
 Mgr. Kačenga: 
- poďakoval oddeleniu školstva za bezchybné zorganizovanie športových aktivít, ktoré sa 
uskutočnili v mesiaci jún; 
- opýtal sa v akom štádiu riešenia je sprejazdnenie cesty od Lidlu po kruhový objazd Matúškova. 
MUDr. Nováková: 
- odôvodnila svoje zdržanie sa hlasovania pri žiadosti o povolenie terasy k bytovému domu na Ul. 
ČSl. armády; 
- nesúhlasila s umiestnením „búdky“, čiže letnej terasy reštaurácie „RATUŠ“. Pôsobí tam veľmi 
rušivo, je v historickej zóne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že je to letná terasa, prevádzkovatelia získali všetky povolenia, musíme to rešpektovať. 
MUDr. Nováková: 
- navrhla zriadiť komisiu, ktorá by sa k takýmto stavbám vyjadrovala. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je to povolené na tri mesiace, ak sa neosvedčí, nepovolí sa pre ďalšie obdobia. 
 
 

 
K bodu  21 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 17. 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.  340  –   363 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
Mgr. Lea Gre čková    ........................................... ...........  
 
 
MUDr. Eva Nováková   .............................. ........................  
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Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková  ....................................................... 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


