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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 19. júna 2014 na 23. 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 23.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov PhDr. Miroslava Semeša, 
PhD., a Mgr. Michala Demečku. Zablahoželal MUDr. Jánovi Puklušovi k jeho životnému jubileu. 
Informoval o pozvaní partnerského mesta Nitra na Cyrilometodské oslavy v dňoch 5. – 7. 7. 2014 
a požiadal poslancov, ak majú záujem zúčastniť sa týchto osláv, aby to nahlásili Ing. Jančíkovej.  
Predstavil Ing. Juraja Sada, PhD., nového vedúceho oddelenia komunálneho servisu. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     45   
       z toho poslanci MsZ:          17   
                           ostatní prítomní:             28 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          8.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     13.05 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 
Pukluša a  Tomáša Hamráčka, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, Adnana Akrama 
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:  16    
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. Voľba hlavného kontrolóra 
6. Aktuálna ponuka investorov v oblasti bývania na území mesta Spišská Nová Ves 
7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 
8. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Levočská 11, Spišská Nová 

Ves 
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Ing. Kožucha 11, Spišská 

Nová Ves 
10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ 
11. Správa o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 6/2013 za 1. polrok 2014 
12. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
13. Interpelácie, otázky poslancov 
14. Záver 

 
 

 
 
 

K bodu 5/1, 2 
 
Voľba hlavného kontrolóra 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
Bod 5/1  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5/1, 
- informoval o doručení  listu od Ing. Alfonza Satmára, ktorý odstúpil z výberového konania, 
- odovzdal slovo Mgr. Grečkovej, predsedníčke komisie pre voľbu hlavného kontrolóra. 
Mgr. Grečková: 
- oboznámila prítomných so zápisnicou z pracovného rokovania komisie, ktorá sa zišla 9. 6. 2014 
v zložení: Mgr. Grečková, MUDr. Mokriš a Ing. Majerník. Informovala, že bolo doručených  5 
obálok do výberového konania pre voľbu hlavného kontrolóra. Keďže 1 kandidát odstúpil, zostali 4 
kandidáti - všetci splnili potrebné náležitosti: 
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Ing. Peter Biskup 
Ing. Gabriela Kaščáková 
Mgr. Adela Kočišová 
Ing. Ľubica Rifaiová 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o úvodné slovo k dôvodovej správe 
a spôsobu hlasovania. 
JUDr. Baldovská: 
- informovala o spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra a o volebnom poriadku pre voľbu 
hlavného kontrolóra. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby prebehla voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 448 k bodu 5/1. 
Hlasovanie: 
za:  17   (Ing. Bubeník hlasoval zdvihnutím ruky z technických príčin)      
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 448. 
 
 
Bod 5/2 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal JUDr. Baldovskú, aby prítomných oboznámila s volebným poriadkom. 
JUDr. Baldovská: 
- informovala o spôsobe voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním – budú použité hlasovacie 
lístky, na ktorých sú uvedení kandidáti v abecednom poradí, krúžkuje sa poradové číslo zvoleného 
kandidáta, na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná nadpolovičná väčšina  všetkých poslancov, 
t. j. 10. Ak nikto z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu, prebehne 2.  kolo volieb, kde postúpia 
dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. 
- požiadala kandidátov, aby sa postupne predstavili. 
 
Kandidáti na post hlavného kontrolóra sa predstavili v poradí: 
Ing. Peter Biskup 
Ing. Gabriela Kaščáková 
Mgr. Adela Kočišová 
Ing. Ľubica Rifaiová 
 
MUDr. Mokriš: 
- dal doplňujúcu otázku Ing. Kaščákovej – čo myslela tým, že chce byť protiváhou poslancom pri 
kontrolnej činnosti a aby uviedla svoju predchádzajúcu prax. 
Ing. Kaščáková: 
- zodpovedala na otázku MUDr. Mokriša. 
PhDr. Volný: 
- požiadal poslancov, aby uskutočnili voľbu hlavného kontrolóra zakrúžkovaním kandidáta na 
hlasovacom lístku a následne vyzval volebnú komisiu, aby vyhlásila výsledky 1. kola voľby 
hlavného kontrolóra. 
Mgr. Grečková: 
- prečítala zápisnicu o priebehu a výsledku 1. kola tajnej voľby hlavného kontrolóra. Poradie 
kandidátov bolo nasledovné: 
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Ing. Peter Biskup – získal 9 hlasov, 
Ing. Gabriela Kaščáková – nezískala žiaden hlas, 
Mgr. Adela Kočišová – získala 7 hlasov 
Ing. Ľubica Rifaiová – získala 1 hlas 
- keďže žiaden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väčšinu, prebehlo 2. kolo volieb, do ktorého 
postúpili dvaja kandidáti: 
Ing. Peter Biskup a Ing. Adela Kočišová. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vyhlásil 2. kolo  voľby hlavného kontrolóra, 
- požiadal poslancov o hlasovanie zakrúžkovaním zvoleného kandidáta a následne vyzval volebnú 
komisiu, aby vyhlásila výsledky 2. kola voľby hlavného kontrolóra. 
Mgr. Grečková: 
- prečítala zápisnicu o priebehu a výsledku 2. kola tajnej voľby hlavného kontrolóra. Poradie 
kandidátov bolo nasledovné: 
Ing. Peter Biskup – získal 9 hlasov, 
Ing. Adela Kočišová – získala 8 hlasov, 
- oznámila, že novým hlavným kontrolórom sa stal Ing. Peter Biskup. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 449 k bodu 5/2. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 449. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zablahoželal novému hlavnému kontrolórovi Ing. Petrovi Biskupovi, ktorý nastúpi do funkcie od  
1. 7. 2014, 
- poďakoval Ing. Hyacinte Zozuľákovej do doterajšiu prácu vo funkcii hlavnej kontrolórky. 
Ing. Zozuľáková: 
- poďakovala všetkým  za dobrú spoluprácu. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Aktuálna ponuka investorov v oblasti bývania na úze mí mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6, 
- informoval, že na území mesta máme cca 17 aktivít, ktoré sa týkajú bytovej výstavby, 
- požiadal Ing. Pastirana, aby informoval o aktuálnej požiadavke na sociálne bývanie. 
Ing.  Pastiran: 
- informoval o súčasnej situácii v bytovej politike. V meste evidujeme vyše 9,5 tis. bytov, vo 
vlastníctve mesta je 423 bytov, z toho 387 bytov mesto prenajíma a 36 bytov odpredá vo forme 
dražby po ich uvoľnení. Počet evidovaných žiadostí o sociálne byty je 17. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal Ing. arch. Štubňu o uvedenie materiálu. 
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Ing.  arch. Štubňa: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- bližšie predstavil lokalitu 9 krokov. Jedná sa o rozsiahle územie s rozlohou cca 40 ha pre 
približne 3 000 obyvateľov. Časť pozemkov je tam vo vlastníctve mesta, ich výmera je cca 2 ha. 
Hlavným cieľom bolo podrobnejšie pripraviť územie pre bývanie juniorov a seniorov. Na tento 
zámer bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie už v roku 2005.  
- uviedol, že mesto oslovilo a pozvalo na rokovanie MsZ týchto investorov: 
Prítomní: Ing. Pavol Bečarik, Ing. Vladimír Klaučo, RNDr. Milan Oslej, Ing. Sergej Špak, Ing. 
Ladislav Zoričák. 
Ospravedlnení: Ing. Pavol Babík, Ing. Stanislav Derfényi, Helena Henšelová, Ing. Dušan Malý, Ing. 
Sokolská, Tauber – Kubičár, JUDr. Milan Tkáč. 
- požiadal Ing. Špaka, aby predstavil projekt. 
Ing. Špak: 
-  predstavil obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá realizáciou projektu predaja pozemkov, 
určených na výstavbu rodinných domov v lokalite Pri Vyšnej hati na sídlisku Mier. 
Ing. arch. Štubňa: 
- poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
RSDr. Beňa: 
- opýtal sa, aké sú ich požiadavky na mesto. 
Ing. Špak: 
- uviedol, že v tejto fáze zatiaľ konkrétne požiadavky nemajú, ale určite budú potrebné rokovania 
ohľadom cyklochodníka a juhozápadného obchvatu, ktoré majú prechádzať týmto územím. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa, či zrealizovali prieskum záujemcov o bývanie. 
Ing. Špak: 
- verí, že záujemcovia sa nájdu, intenzívne komunikujú s viacerýmii, určité investičné riziko budú 
znášať oni ako developeri. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Špakovi za prezentáciu projektu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- požiadal zástupcu spoločnosti AZOR, s. r. o., aby prezentovala svoj zámer. 
Zástupca spoločnosti AZOR, s. r. o.: 
- predstavil spoločnosť AZOR, s. r. o., z Popradu, ktorá kúpila pozemky čiastočne aj od mesta 
Spišská Nová Ves v lokalite Pod Modrým vrchom. Ich zámerom je orientovať sa na bývanie – 
rozhodli sa pre kombináciu nájomných bytov a domov, v prípade, že mesto bude ochotné 
zrealizovať zmenu územného plánu mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RSDr. Beňa: 
- opýtal sa, aké sú ich konkrétne požiadavky na mesto a aká je pripravovaná občianska 
vybavenosť. 
Zástupca spoločnosti AZOR, s. r. o.: 
- uviedol, že ich požiadavkou na mesto bude zmena ÚPM, nakoľko pôvodný zámer bol zameraný 
na polyfunkciu – obchod a služby. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, akú vynútenú investíciu budú požadovať od mesta z hľadiska infraštruktúry. 
Zástupca spoločnosti AZOR, s. r. o.: 
- infraštruktúru plánujú odovzdať správcovi siete. Jediné, čo možno budú požadovať od mesta, 
budú cestné komunikácie, investične celú akciu zvládajú z vlastných zdrojov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval spoločnosti AZOR, s. r. o., za prezentáciu projektu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- požiadal firmu  Solitéra, s. r. o., o prezentáciu. 
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Ing. Vladimír Klaučo: 
- predstavil firmu Solitéra, s. r. o., ktorá svoju činnosť vykonáva už 18 rokov.  Prezentoval 
rozpracované aktivity a informoval o pripravovaných projektoch. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bečarik: 
- vyjadril spokojnosť, že svojou interpeláciou na ostatnom rokovaní MsZ vyvolal túto prezentáciu.  
Nebyť týchto spoločností, nebolo by to s bytmi v meste také optimistické. Súhlasil s Ing. Klaučom 
v tom, že mladých ľudí je potrebné stabilizovať.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že v meste je 17 takýchto projektov, dnes je tu prezentovaná iba časť z nich. 
V tomto smere sa v meste robí veľmi veľa, pričom reálna potreba je momentálne nižšia, zrejme 
preto sa tak rýchlo nerealizujú. Poďakoval Ing. Klaučovi za prezentáciu, ale aj za prácu, ktorú 
v meste vykonáva. 
Ing. arch. Štubňa: 
- požiadal zástupcu spoločnosti SPIŠ INVEST, s. r. o., o prezentáciu. 
Zástupca spoločnosti SPIŠ INVEST, s. r. o.: 
- predstavil zámer výstavby obytného komplexu STOJAN v lokalite nedostavaného 
mäsokombinátu o rozlohe 5,95 ha. V súčasnosti pripravujú komplexnú územno-plánovaciu 
dokumentáciu pre iniciovanie zmeny ÚPM, ako aj architektonicko-urbanistickú štúdiu pre jednotlivé 
etapy projektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- opýtal sa, či zo strany mesta, okrem zmeny územného plánu, nič iné nebudú požadovať. 
Zástupca spoločnosti SPIŠ INVEST, s. r. o.: 
- uviedol, že okrem zmeny územného plánu od mesta nebudú požadovať nič. Ak zo strany mesta 
bude záujem, môže ísť o komerčný predaj bytov, ale aj o nájomné byty. 
RSDr. Beňa: 
- opýtal sa na obsadenosť bytov a koho plánujú v tejto súvislosti osloviť. 
Zástupca spoločnosti SPIŠ INVEST, s. r. o.: 
- uviedol, že marketingom sa veľmi intenzívne zaoberajú, robia štúdiu uskutočniteľnosti. Plánujú 
osloviť aj okolité obce, nielen mesto Spišská Nová Ves, využijú aj iné možností, napr. internet, 
realitné spoločností, média. Veria, že bude o to záujem, robili predbežný prieskum, neobávajú sa 
toho, aby o byty nebol záujem. 
Ing. arch. Štubňa: 
- poďakoval za priestor a možnosť takejto formy prezentácie. S investormi sú už dlhšie v kontakte, 
plánujú získané podklady od nich zhromaždiť na oddelení a vytvoriť výstavný priestor. Niektoré 
prezentované aktivity sú v súlade s ÚPM a niektoré nie. V budúcom roku sa chcú zaoberať 
zmenou ÚPM štandardným postupom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol projekty zverejniť na stránke mesta. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že mesto sa téme bývania venuje aktívne. Poukázala na to, že na ostatnom rokovaní 
MsZ zo strany Ing. Bečarika odznelo veľmi veľa zavádzajúcich informácií, ktoré boli aj mediálne 
prezentované, čo ju veľmi mrzí. Poukázala konkrétne na nadškrtnutú možnosť spolufinancovania 
prostredníctvom ŠFRB, pričom predložený návrh nespĺňal základné podmienky. Ďalším 
zavádzajúcim bodom bola kúpna cena, ktorá je v skutočnosti o 100 tis. € vyššia, ako bola 
prezentovaná. Reálna suma, určená na rekonštrukciu tohto objektu by bola 900 tis. € a nie 300 tis. 
€. Vzhľadom k tomu, že máme kvalitne pripravené iné možností, nevidí dôvod, aby sme sa 
venovali práve objektu VSE, ktorý bol ponúknutý na účely bývania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o doručení listu (mala to byť petícia, ale nespĺňa to požiadavky petície), ktorý vníma 
ako podporný list na projekt VSE, aby sa prestaval na sociálne byty, 
- list bude odovzdaný na vybavenie novozvolenému hlavnému kontrolórovi, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 450 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 450. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- prerušil rokovanie a navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA: 10.30 – 10.59 
 

 
K bodu 7 

 
Návrh na 2. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný,  primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil navýšenie rozpočtu o 70 tis. € na nový kamerový systém a na jeho modernizáciu, 
nakoľko sa jedná o bezpečnosť všetkých občanov mesta, 
- informoval o prísľube poskytnutia dotácie Ministerstvom vnútra SR, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá:  

• odporučila MsZ schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, 
• konštatovala spokojnosť s priaznivejším vývojom podielových daní, čo sa 

premieta aj v navýšení rozpočtu. 
T. Hamráček: 
- opýtal sa, či bol ukončený audit verejného osvetlenia a ako dopadol. 
Ing. Bednárová: 
- audit ešte prebieha, bude ukončený do konca júna 2014, 
- predpokladá, že na najbližšom rokovaní MsZ bude podaná informácia o výsledku auditu.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 451 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 451. 
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K bodu 8 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ Levo čská 11, Spišská Nová 
Ves 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 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. 452 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 452. 
 
 

K bodu  9 
 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ Ing. Kožucha 11, Spi šská 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 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. 453 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 453. 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe SŠZ 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
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Ing. Bubeník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 454 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 454. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Správa o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 6/2013 za 1. polrok 2014 
Predložil: PhDr. Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
RSDr. Beňa: 
- poukázal na neschválenie niektorých dotácií, napr. pre Športový klub Iglovia, Mestský šachový 
klub, na akciu Spišský kermeš a naopak vytkol schválenie dotácie pre Spišské divadlo spolu 
v sume 900 tis. €, nakoľko divadlo je financované z KSK. Požiadal poslancov, ktorí sú členmi 
komisie, aby úmerne schvaľovali príslušné dotácie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že komisiu tvoria prevažne poslanci MsZ, 
- ak niekto nespĺňa základné povinnosti v zmysle VZN, dotáciu nedostane, 
- myslí si, že komisia pracuje veľmi zodpovedne a finančné prostriedky rozdeľuje maximálne 
spravodlivo. 
PharmDr. Valjan: 
- vyjadril sa ako člen komisie – snažia sa spravodlivo rozdeľovať financie v rámci možností,  prácu 
komisie najviac brzdí nedostatok financií. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 455 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 455. 
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K bodu 12 

 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 12 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že na predchádzajúcom rokovaní MsZ bolo schvaľované odkúpenie pozemkov tvoriacich 
verejné priestranstvá časti Baníckej ulice. Informoval, že tento zámer sa blíži do úspešného 
záveru, príslušné ministerstvo schválilo priamy prevod na mesto a že včera bol mestu doručený aj 
návrh kúpnej zmluvy. Týmto centrálna mestská zóna od Baníckej ulice po Hviezdoslavovu ulicu, 
bude celá vysporiadaná, až na niektoré drobné pozemky. 
 
 
Bod 12/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
A. Akram: 
- uviedol, že na ostatnom rokovaní MsZ navrhol vyššiu minimálnu cenu pre odkúpenie žiadaných  
pozemkov, prebehla súťaž, ale nikto sa neprihlásil. Navrhol, aby MsZ zobralo na vedomie výsledok 
verejnej súťaže a aby sa nepodnikali ďalšie kroky. Ďalej navrhol, aby MsÚ rokoval s riaditeľom 
spoločnosti Lidl o návrhu ceny, ktorá by bola prijateľná pre obe strany, nakoľko ďalšie zníženie 
ceny by nebolo v prospech mesta. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že je poslancoch, ako sa rozhodnú. Avizoval, že je možné považovať súťaž 
a predaj pozemkov za uzavreté, ale je možné aj súťaž zopakovať s pozmenenými cenovými 
podmienkami. Pokiaľ ide o stanovisko spoločnosti Lidl, ich požiadavka na cenu nie je striktne 
stanovená na cenu určenú znaleckým posudkom, sú ochotní ponúknuť aj vyššiu cenu. V tejto 
polohe nemôžeme hovoriť o rokovaniach, nakoľko to nie je obchodná verejná súťaž. 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že po uzávierke tohto materiálu došlo stanovisko spoločnosti Lidl s návrhom ceny, 
ktorú sú ochotní zaplatiť a to do výšky 20 000 €, čo je skoro dvojnásobok ceny stanovenej 
znaleckým posudkom. Myslí si, že spoločnosť Lidl je - pokiaľ ide o vyvolané investície - najväčším 
prínosom v rámci obchodných reťazcov v meste. 
A. Akram: 
- navrhol výšku minimálnej ceny v sume 20 000 €. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol dať presne takú cenu, akú ponúkla spoločnosť Lidl. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že spoločnosť Lidl navrhla ako minimálnu cenu 20 000 €, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 456 k bodu 12/1. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 456. 
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Bod 12/2 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol bod stiahnuť z programu rokovania MsZ z dôvodu konfliktov záujmov medzi vlastníkmi 
nehnuteľností a taktiež poukázal na nelegálne stavby. 
 
 
Bod 12/3 
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. 457 k bodu 12/2. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 457. 
 
 
Bod 12/4 
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. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 458 k bodu 12/3. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 458.  
 
 
Bod 12/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že tento objekt bude vhodný na prestavbu na nájomné byty, nakoľko odkedy bol tento 
projekt odsúhlasený, situácia sa zmenou legislatívy zmenila, ale aj tým, že sociálne služby máme 
zabezpečené iným spôsobom. Navrhol zmenu termínu v uznesení nasledovne: po vysporiadaní 
záväzkov voči dodávateľovi a poskytovateľovi NFP. 
- otvoril diskusiu.  
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RSDr. Beňa: 
- myslí si, že podmienky v domove dôchodcov boli vytvorené aj vtedy, keď sme šli do 
rekonštrukcie. Vyjadril poľutovanie, že sa končí volebné obdobie a že toto zariadenie likvidujeme, 
čím občania teoreticky prichádzajú o pobytovú službu, ktorá slúžila na doliečovanie po prepustení 
z nemocnice. 
Opýtal sa, aké investície sú potrebné na dostavbu. Navrhol hľadať nejaké iné zdroje z eurofondov 
a toto zariadenie v meste ponechať na tieto služby. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že do tohto objektu bolo investovaných rádovo 200 000 €, 600 000 € bolo 
preinvestovaných v rámci projektu o NFP kompletne aj s objektom na Brezovej č. 30. Informovala, 
že na dostavbu je potrebných 700 000 €, ale taktiež je predpoklad, že budeme musieť vrátiť 
dotáciu z NFP. Čo sa týka zmeny využitia objektu, zmenila sa legislatíva hlavne v tom, že sa 
zmenili kategórie opatrovaných a dochádza k oveľa väčšiemu  finančnému zaťaženiu mesta. 
- je na zvážení poslancov, ako sa rozhodnú. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že toto zariadenie slúžilo na opatrovanie tých, ktorí boli v 3. a 4. stupni odkázanosti, 
pričom legislatíva sa zmenila v tom, že prednostne do domovov dôchodcov sú prijímaní práve títo 
občania. Z tohto dôvodu takého osobitné zariadenie v meste nie je potrebné, nakoľko u nás 
v domove dôchodcov sú vytvorené veľmi dobré a dôstojné podmienky pre týchto občanov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že vzhľadom na zmenu legislatívy a finančných podmienok, vie náš domov dôchodcov 
poskytnúť tieto služby veľmi kvalitne a rýchlo, čakacie doby sú minimálne. Informoval, že pred 
dokončením je aj súkromné zariadenie, ktoré bude poskytovať takéto služby. 
RSDr. Beňa: 
- opýtal sa, akú finančnú čiastku budeme musieť vrátiť. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že z projektu rekonštrukcie DD a ZOS sa preinvestovalo 600 000 €, bojujeme o to, aby 
prostriedky, ktoré boli použité na Brezovú 30 nám boli uznané ako časť NFP a aby sme museli 
vrátiť len prostriedky týkajúce sa ZOS. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že na takého rozhodnutie máme dosť času. Myslí si, že je to záležitosť niekoľkých 
systémových chýb, ktoré sa počas celého tohto projektu nahromadili a taktiež to súvisí aj 
s nekompetentnosťou v súvislosti s niektorými zmenami, ktoré nastali na MsÚ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že všetko šlo transparentne cez MsZ, 
- informoval, že sú už aj konkrétni záujemcovia, ktorí tento objekt chcú prestavať na byty, čo je 
oveľa vhodnejšie. 
Ing. Bubeník: 
- poukázal na to, že už takéto „ťahanice“ sme tu mali, napr. pri predaji akcií hotela Metropol 
a nakoniec sme na tom prerobili.  Myslí si, že budova bude strácať na hodnote, ak budeme čas 
ďalej naťahovať.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 459 k bodu 12/4. 
Hlasovanie: 
za:                   10             
proti:                4 
zdržali sa:        1 
nehlasovali:     0   
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 459. 
 
 
 
Bod 12/6 
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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. 460 k bodu 12/5. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 460. 
 
 
12/7 
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. 461 k bodu 12/6. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 461. 
 
 
Bod 12/8 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že v roku 2009 bol odsúhlasený predaj budovy školy za symbolickú 1,- Sk, taktiež aj teraz 
bola požiadavka na odkúpenie pozemkov  za 1 €. Po vzájomných rokovaniach s p. dekanom sa 
dohodli na tejto zámene, mesto získa pozemok, ktorý je v bezprostrednej blízkosti pamätníka 
v centre mesta. 
- informoval, že v najbližších dňoch sa začína s rekonštrukciou  ZŠ sv. Cyrila a Metóda, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 462 k bodu 12/7. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 462. 
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Bod 12/9 
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. 462 k bodu 12/8. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 463. 
 
 
Bod 12/10 
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. 464 k bodu 12/9. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 464. 
 
 
Bod 12/11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v prípade pozitívneho hlasovania užívateľom tohto objektu by bolo MKC, preto 
odovzdal slovo Ing. Labajovi, aby vyjadril svoj názor. 
Ing. Labaj: 
- informoval o histórii a o súčasnej situácii domu kultúry, 
- apeloval na poslancov, aby využili  druhú šancu získať dom kultúry do vlastníctva mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
RSDr. Beňa: 
- navrhol tento bod stiahnuť z rokovania s tým, aby sa v prípade odkúpenia domu kultúry doložil 
zámer využitia,  prevádzkové náklady a posúdenie technického stavu nehnuteľnosti, 
- nie je stotožnený s kúpu tohto zariadenia, nakoľko veľa ďalších vecí nie je vysporiadaných 
(Tatran, Lokomotíva, ZOS), 
- myslí si, že v takom stave, ako je teraz, bude len záťažou pre mesto. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
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- poukázal na ohodnotenú cenu - v minulosti dom kultúry odborári núkali za 30 mil. Sk, potom za 
20 mil. Sk a teraz po prepočítaní na koruny za 12 mil. Sk. Taktiež poukázal na to, že pred 20-timi 
rokmi mohol objekt prísť do vlastníctva mesta bezplatne, čo sa ale nestalo. V súčasnosti je už 
zaujímavá časť domu kultúry odpredaná, sú tam aj komplikovanejšie vzťahy. Na druhej strane 
poukázal na to, že je to dominantný objekt v centre mesta, zaslúžil by si zachovať využitie na 
príslušnej úrovni. V súčasnosti je tam úmysel prestavať ho na diskotekáreň, ale mesto podporuje 
návrh, aby  sa diskotekáreň postavila na kraji mesta, predbežne je už vybratý pozemok na tento 
účel. 
- súhlasil s návrhom RSDr. Beňu, nie je to ľahké rozhodnutie. 
Ing. Majerník: 
- doplnil, že štátna správa v rámci projektu ESO hľadá v meste Spišská Nová Ves vhodný objekt, 
v ktorom by sa zrealizovalo klientske centrum. V Košickom kraji zatiaľ nie je ani jedno klientske 
centrum, nakoľko nie sú na to vhodné budovy. Boli sa pozrieť aj v objekte VSE, je tam problém 
bezbariérového prístupu a problém s parkovaním. Myslí si, že dom kultúry by bol vhodným 
objektom na tento účel, bude ponúknutý ministerstvu vnútra, ktoré zhodnotí danú situáciu, ako aj 
výšku ceny.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník:  
- prečítal návrh uznesenia č. 465 k bodu 12/10. 
Hlasovanie: 
za:                   13                       
proti:                0 
zdržali sa:       1 
nehlasovali:    1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 465 
 
 

 
K bodu 13 

 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Písomné interpelácie neboli predložené. 
 
A. Akram: 
- vyjadril názor na zvolenie hlavného kontrolóra. Nezdá sa mu transparentné, ak hlavný kontrolór je 
členom vládnej  strany SMER. Podľa neho je zrejmé, že Ing. Peter Biskup bol vyvoleným 
kandidátom, hoci osobne voči nemu nemá výhrady. Myslí si, že ak je hlavný kontrolór závislý na 
vládnej strane, nemôže byť objektívny, ani transparentný a dáva priestor na spochybňovanie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa A. Akrama, akú chybu má Ing. Peter Biskup. 
A. Akram: 
- uviedol, že je to stranícky kandidát. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa A. Akrama, či ostatní kandidáti sú členmi nejakej strany. 
A. Akram: 
- uviedol, že ním volený kandidát nie je v žiadnej strane. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že podľa zákona absolútne neprichádza do úvahy takáto diskriminácia, 
- hlavný kontrolór bol zvolený v tajnej voľbe v 2. kole absolútne transparentne, 
- poukázal na voľbu hlavného kontrolóra pred 12. rokmi, 
- rešpektuje názor poslanca A. Akrama. 
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MUDr. Nováková: 
- poukázala na problém kostolných zvonov vo Ferčekovciach, ktoré v posledných mesiacoch 
znova intenzívne zvonia, o čom sa aj sama presvedčila. Dotknutí občania trpia zdravotnými 
problémami, ktoré tento hluk významne zhoršuje. Požiadala, aby mesto k tomuto problému zaujalo 
stanovisko a problém vyriešilo.  
Ing. Majerník: 
- poznamenal, že na MsV vo Ferčekovciach nebola doručená žiadna oficiálna sťažnosť voči 
zvoneniu. V dnešnej dobe nie je žiaden problém nastaviť intenzitu a režim zvonenia, nakoľko 
zvony sú ovládané elektronicky, je to vec komunikácie. Ak bude takáto požiadavka doručená na 
MsV č. 3  budú sa tým zaoberať. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na to, že intenzita zvonenia je nižšia, ako bola v minulosti, ale ak je to potrebné, dá sa 
to upraviť, budeme sa tým zaoberať. Poznamenal, že býva v blízkosti kostola, ale nepripadá mu 
intenzita zvonenia veľmi silná.  
MUDr. Nováková: 
- uviedla, že osobne sa tam bola presvedčiť, nedá sa pri tom hluku rozprávať. 
 
Mgr. Kačenga: 
- poukázal na nedoriešený spor o pozemky pod futbalovým štadiónom. Poznamenal, že sú 
permanentne oslovovaní funkcionármi futbalového klubu, ako aj verejnosťou s tým, že  je potrebné 
túto záležitosť uviesť na správnu mieru, aby nenastala situácia, že terajší vlastník si uplatní svoje 
právo a ohradí svoje pozemky. Myslí si, že tento spor už mohol byť vyriešený predchádzajúcimi 
vedeniami mesta, prebieha 12 rokov a stále nie je definitívne vyriešený. Tiež si myslí, že mesto, 
tak ako bude musieť nájsť finančné prostriedky na odkúpenie domu kultúry, bude musieť nájsť aj 
finančné prostriedky na vysporiadanie pozemkov pod futbalovým štadiónom. Je za to, aby sa tento 
súdny spor ukončil nejakou dohodou, aby sa ďalej nenaťahoval. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že najväčším problémom pred 12-timi rokmi bolo, že sa vôbec pripustilo, že sa to dostalo 
do majetku jedného subjektu. Osobne má s tým veľký problém, ako aj väčšina poslancov, aby sme 
teraz vyplatili milióny súkromným osobám za to, čo bolo vždy majetkom mesta. Vyjadril 
poľutovanie nad tým, že takýto problém existuje.  
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že všetci majú s tým problém, ktorí sú do toho zainteresovaní. Myslí si, že je 
povinnosťou vedenia mesta viesť tento spor dovtedy, kým nevydobyjeme čo najlepšie podmienky, 
aby sme to mohli odkúpiť. Podmienky, ktoré sú teraz, sú podľa nej neprípustné. Má výhrady voči 
znaleckému posudku, je neprimerane vysoký a sú tam neprimerané požiadavky na nájom. 
Zdôraznila, že odstraňujeme a riešime následky, príčiny sú v predchádzajúcich vedeniach. Verí, že 
dôjdeme k nejakej dohode. 
RSDr. Beňa: 
- myslí si, že poslanci by mali byť viac informovaní o tomto spore, aby vedeli zaujať stanovisko, 
- pozval prítomných v piatok 20. 6. 2014 o 10.00 hod. na Letnú č. 49 na otvorenie výstavy, kde 
zdravotne postihnutí umelci budú vystavovať svoje výsledky. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal príslušných ľudí, zodpovedných za verejné osvetlenie, aby pouvažovali nad osvetlením 
skateparku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že takáto požiadavka bola doručená a rieši sa. 
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Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 23. 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.  448  –  465.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
MUDr. Ján Pukluš   ................................ ...................... 
 
 
Tomáš Hamrá ček   ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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