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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 18. júla 2014 na 24. 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 24.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Mgr. Michala Demečku a Ing. Pavla 
Bečarika. 

 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      33     
     z toho poslanci MsZ           16   
               ostatní prítomní               17  
Neprítomná: poslankyňa Zuzana Páleníková  
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         14.30 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      15.22 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. Bc. Janku Brziakovú, Ing. Ondreja 
Majerníka a MUDr. Ondreja Mokriša. 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
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. Navrhol doplniť za bod 8. nové body: 
   9.  Stanovenie výšky platu hlavného kontrolóra 
 10.  Návrh na pozastavenie účinnosti  VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych  
        komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
 11.  Podpora projektov bytovej výstavby v meste 
 12.  Návrh postupu komplexného riešenia verejného osvetlenia v meste  
 
- opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať 
za predložený program s doplnením. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
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. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 

7. Prehľad podaných projektov v rámci možností získania nenávratných finančných prostriedkov 

8. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
9. Stanovenie výšky platu hlavného kontrolóra 
10. Návrh na pozastavenie účinnosti VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
11. Podpora projektov bytovej výstavby v meste 
12. Návrh postupu komplexného riešenia verejného osvetlenia v meste 
13. Záver 
 

 
 
 

K bodu 5 
 
Správa z konsolidovanej ú čtovnej závierky na rok 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a podal stručnú informáciu k predloženému materiálu, 
- 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. 466 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 466. 
 

 
 

K bodu 6 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014  

Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 467 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 467. 
 
 

 
K bodu 7 

 
Prehľad podaných projektov v rámci možností získania nen ávratných finan čných prostriedkov 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Pohlyho o uvedenie materiálu. 
Ing. Pohly: 
- 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. 468 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 468. 
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K bodu 8 

 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 8 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
 
Bod 8/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, pričom uviedol, že prvé tri veci materiálu už boli 
predmetom rokovania MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 469 k bodu 8/1. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 469. 
 
 
Bod 8/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k uvedenému bodu, 
- navrhol, aby sa uznesenie nečítalo, písomne je uvedené v materiáli, ako aj v digitálnom MsZ. 
Keďže bol vyjadrený súhlas s týmto návrhom, požiadal o hlasovanie k bodu 8/2.  
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 470. 
 
 
Bod 8/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k bodu 8/3 (uznesenie sa nečítalo). 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 471. 
 
 
Bod 8/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval, že v apríli minulého roku bol uznesením MsZ schválený návrh zmluvy, ktorým sa rieši 
vybudovanie informačného systému v meste, pričom súčasťou tohto materiálu neboli konkrétne 
špecifikované pozemky. Na základe toho bol vypracovaný tento materiál, ale vzhľadom na to, že 
vznikli určité nejasnosti, uvedenú problematiku odporúča teraz neschvaľovať. Navrhol, aby bolo 
zrušené predmetné uznesenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že v návrhu materiálu je uznesenie koncipované širšie, ale súčasný návrh je - zrušiť 
pôvodné uznesenie (ostatné body sa neschvaľujú vzhľadom na nejednoznačnosť situácie), 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 472 k bodu 8/4. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 472. 
 
 
Bod 8/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k bodu 8/5 (uznesenie sa nečítalo). 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 473. 
 
 
Bod 8/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie k bodu 8/6 (uznesenie sa nečítalo). 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 474. 
 
 
Bod 8/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že firma CRW Slovakia, s. r. o., doručila list, v ktorom žiadajú o odkúpenie haly, ale 
taktiež aj ďakujú vedeniu mesta, konkrétne Mgr. Grečkovej, za pomoc a podporu pri stabilizácii 
spoločnosti. Jedná sa o významnú firmu, ktorá vytvára cca 100 pracovných miest. Ak by sa táto 
transakcia uskutočnila, z finančných zdrojov, ktoré by pribudli do rozpočtu mesta, prioritne by sa 
financovali požiadavky MsV, opravy ciest, chodníkov, osvetlenie a ďalšie akcie. 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 475 k bodu 8/7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 475. 
 
 
Bod 8/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že spolumajitelia sa zaviazali, že túto cestu zrekonštruujú na vlastné náklady, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 476 k bodu 8/8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 476. 
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K bodu 9 

 
Stanovenie výšky platu hlavného kontrolóra  

Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 477 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 477. 
 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh na pozastavenie ú činnosti VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií n a 
dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a zdôvodnil predloženie tohto návrhu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 478 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 478. 
 
 
 

bodu 11 
 

Podpora projektov bytovej výstavby v meste 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 479 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 479. 
 
 
 

bodu 12 
 

Návrh postupu komplexného riešenia verejného osvetl enia v meste 
Ústna informácia. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a udelil slovo Ing. Bednárovej. 
Ing. Bednárová: 
- informovala o výsledku auditu verejného  osvetlenia, realizovaného v rokoch 2013 a 2014, 
z ktorého je zrejmé, že verejné osvetlenie v meste si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, nakoľko 
zariadenia sú na úrovni 70-tych rokov a je potrebné ich modernizovať, 
- predniesla návrh na uznesenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh 
uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 480 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 480. 
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K bodu  13 

 
Záver 

 
 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  
poďakoval všetkým za účasť a pozval prítomných na otvorenie 59. ročníka Spišského trhu. 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  466   –  480.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
PaedDr. Milan Varga   ............................. ......................... 
 
 
Adnan Akram    .................................... .................. 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ....................................................... 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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