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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 28. novembra  2014 na 26. 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 26.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Ley Grečkovej, Ing. Bc. Janky 
Brziakovej, Mgr. Michala Demečku a MUDr. Slavomíra Hrebenára. Zablahoželal poslankyni 
Zuzane Páleníkovej k narodeniu dcérky. 
  

PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 14 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      38     
     z toho poslanci MsZ           15   
                ostatní prítomní               23 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:           9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      10.52 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 PaedDr. 
Milana Vargu a Adnana Akrama, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, MUDr. Jána 
Mokriša a Ing. Michala Beharku. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  14    
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:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 

 

Program: 
 

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. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ mesta Spišská Nová Ves 
6. Plnenie uznesení MsZ 
7. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 6. 2014 
8. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová 

Ves 
11. Správa o výsledku kontrol 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra na 1. polrok 2015 
13. Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2014 
14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
15. Vystúpenie predsedov klubov 
16. Záver 

 

 
 

K bodu 5 
 
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca  MsZ mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 5 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho referátu o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu a požiadala Ing. Pavla Čekovského, aby zložil sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva. 
Ing. Čekovský: 
- zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý potvrdil svojim podpisom do Pamätnej knihy 
mesta a od predsedníčky mestskej volebnej komisie Mgr. Klacikovej prevzal osvedčenie o zvolení 
za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- zablahoželal Ing. Čekovskému k zvoleniu do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 487 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 487. 
 

 
 

K bodu 6 
 

 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia.  
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 488 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 488. 
 
 

 
K bodu 7 

 
Monitorovacia správa o plnení programového rozpo čtu k 30. 6. 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
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Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 489 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 489. 
 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh na 3. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2014  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
-  podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Bubeníka, aby predniesol stanovisko finančnej komisie. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá:  

• prerokovala 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 a odporučila MsZ schváliť podľa 
predloženého návrhu, 

• zobrala na vedomie Monitorovaciu správu o hospodárení mesta za 1. polrok 2014, 
• prerokovala odpredaj notebookov pre poslancov MsZ, ktorým končí volebné obdobie, za 

cenu 50 € za 1 notebook. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Z. Páleníková: 
- pochválila predložený materiál, je veľmi prehľadný, 
- opýtala sa, prečo je v položke predaj bytov rozdiel vyše 20 tis. € medzi plánovaným predajom 
a skutočnosťou. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že v prípade predaja nehnuteľností je to otázka dohody dvoch zmluvných strán, predať 
sa dá, len ak je dopyt, pričom v prípade predaja bytov záujem je veľmi malý. Ak je nejaký byt 
voľný, ide do ponuky na odpredaj, toho času je ponúkaný 1 voľný byt na Filinského ceste, ale 
záujemcu oň zatiaľ nemáme. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vzhľadom na končiace sa volebné obdobie a na to, že poslanci doposiaľ nemali žiadne odmeny 
za 4 roky, navrhol podporiť predaj notebookov pre poslancov MsZ a taktiež navrhol pre všetkých 
poslancov MsZ odmenu vo výške 500 €. 
A. Akram: 
- navrhol, aby už bývalý poslanec Tomáš Hamráček bol odmenený adekvátnou čiastkou, nakoľko 
vykonával zodpovedne svoje povinnosti počas takmer celého volebného obdobia. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že Tomáš Hamráček je zamestnancom mesta, bude odmenený podľa našich interných 
predpisov, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 490 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 490. 
 
 

K bodu 9 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová 
Ves  
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
-  podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 491 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 491. 
 
 
 

bodu 10 
 

Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišsk á 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 492 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 492. 
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bodu 11 
 

Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 493 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 493. 
 
 
 

bodu 12 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 494 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 494. 

 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 9.50 hod. – 10.22 hod. 
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bodu 13 

 
Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.:  
- uviedol bod 13 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia.  
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 495 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 495. 

 
 
 

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, vedúceho oddelenia správy majetku mesta o uvedenie 
materiálu. 
 
Bod 14/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 496 k bodu 14/1. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 496. 
 
 
Bod 14/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 497 k bodu 14/2. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 497. 
 
 
Bod 14/3 
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. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 498 k bodu 14/3. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 498. 
 
Ing. Kellner: 
- doplnil informáciu pokiaľ ide o notebooky, predaj a príslušná dokumentácia sa bude riešiť na 
oddelení správy majetku v priebehu budúceho a nasledujúceho týždňa, poslanci budú potom 
kontaktovaní.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyjadril sa k navrhnutým odmenám pre poslancov MsZ, vychádza to v priemere asi 10 € na 
mesiac, keďže poslanci za 4 roky nemali žiadne odmeny. Nevie si predstaviť inú formu odmeny, 
ako plošne pre všetkých rovnako, pretože každý poslanec robil podľa svojich schopností a svoju 
úlohu zvládol.  
 
 

K bodu  15 
 

Vystúpenie predsedov poslaneckých klubov 
Ústna informácia. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo Ing. Ďuríkovej, riaditeľke Správy školských zariadení, ktorá požiadala o možnosť 
vystúpiť. 
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Ing. Ďuríková: 
- poďakovala poslancom za to, že boli nápomocní pri práci v MŠ, ale hlavne za to, že v júni 2013 
schválili úver pre MŠ z programu MUNSEFF v čiastke  700 tis. €. Z tejto čiastky sa zateplilo päť 
MŠ, v ôsmich boli vymenené okná a v niektorých, kde to bolo potrebné sa vyregulovala aj 
vykurovacia sústava. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že okrem toho, že sa zhodnotil majetok mesta, zlepšili sa aj pracovné podmienky pre 
učiteľky, ale aj deti v MŠ, 
- informoval o uskutočnenom výjazdovom zasadnutí, ktorého sa zúčastnili aj niektorí poslanci MsZ, 
kde mali možnosť osobne vidieť obrovský prínos, ako aj úsporu vykurovacích nákladov, 
v niektorých prípadoch aj 50 %, 
- je rád, že sa tento projekt podarilo zrealizovať a verí, že sa v tom bude pokračovať aj v ďalšom 
období. 
MUDr. Mokriš:  
- ako predseda opozičného klubu zhodnotil prácu za uplynulé volebné obdobie, 
- prácu primátora zo svojej pozície hodnotil veľmi kladne, 
- poďakoval za dobrú spoluprácu primátorovi a vedeniu mesta, ako aj všetkým poslancom, 
- kladne hodnotil aj prácu v mestskom výbore, všetky pripomienky vznesené na MsÚ boli 
schválené a urobené,  
- skonštatoval, že určite by sa dalo urobiť aj viac, ale je potrebné brať do úvahy aj ekonomickú 
situáciu v meste, 
- do budúcna zaželal primátorovi, vedeniu mesta, ako aj novozvolenému MsZ, aby prijímali len 
také rozhodnutia, ktoré uľahčia život v meste a ktoré budú v prospech všetkých občanov mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za slová a vystúpenie MUDr. Mokrišovi, 
- poukázal na to, že keď sa vyhodnocovali zápisnice z niektorých mestských zastupiteľstiev, 
takmer všetky uznesenia boli schválené skoro jednomyseľne, 
- podotkol, že problémy v meste sú naše spoločné, komunálne a trápia všetkých rovnako, bez 
ohľadu na politický názor, 
- myslí si, že riešenia, ktoré boli prijaté, boli dobré a úspešne zrealizované, 
- poukázal na prílohu novembrového Informátora, poznamenal, že takáto príloha sa stále vydávala 
na konci volebného obdobia, 
- v tejto prílohe je cca 100 fotiek a bola vydaná preto, aby bolo jasné, že sa robilo systematicky vo 
všetkých mestských častiach, jedná sa o odpočet práce nás všetkých, 
-  ocenil prácu mestských výborov, 
- poďakoval za prácu všetkým pracovníkom MsÚ, 
- poukázal na to, že aj napriek poklesu príjmov mesto išlo do rozvoja – rekonštruovali sa cesty, 
školy, predškolské zariadenia, znižovalo sa zadlženie mesta a dokonca mesto končí s prebytkom  
2,3 mil. €, čo je vizitka nášho dobrého spoločného hospodárenia, 
- vyjadril ľútosť nad tým, že niektorí poslanci už nebudú pokračovať v práci poslancov MsZ, 
- verí, že aj nové MsZ bude rovnako dobre fungovať, 
- ponúkol všetkým emeritným poslancom spoluprácu aj naďalej, 
- informoval o vydaní novej monografie o meste, ktorú potom poslanci dostanú, 
- hovoril aj z poverenia predsedníčky koaličného klubu Mgr. Ley Grečkovej, ktorá je momentálne 
v NR SR a ktorá všetkých pozdravuje, 
- v závere ešte raz poďakoval všetkým za spoluprácu v uplynulom volebnom období. 
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Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 26. zasadnutie mestského zastupiteľstva.   
V závere rokovania posledného mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom období, 
v zmysle  zákona 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch, odznela štátna hymna SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  487   –  498.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
PaedDr. Milan Varga    ............................ .......................... 
 
 
Adnan Akram     ................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mária Husová   ....................................................... 
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