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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 23. januára 2014 na 21. 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 21.  zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov RSDr. Juraja Beňu a MUDr. Jána 
Pukluša. Informoval o organizačných zmenách na mestskom úrade - od 8. 1. 2014 je v platnosti 
nová organizačná štruktúra, jej najpodstatnejšou zmenou je rozčlenenie organizačného oddelenia  
na oddelenie právne - vedúcou je JUDr. Lucia Baldovská a oddelenie vnútornej správy - vedúcim 
je  Ing. Štefan Pohly. 

 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 15 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     36     
       z toho poslanci MsZ:          15   
                           ostatní prítomní:             21   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         14.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      14.43 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 MUDr. Jána Mokriša, do návrhovej komisie Ing. Ondreja Majerníka, Adnana 
Akrama a PhDr. Miroslava Semeša, PhD. 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  15    
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 stiahnuť z programu materiál Cena 
mesta za rok 2013 a miesto neho doplniť nový materiál v rámci bodu 5 - Poverenie na výkon 
funkcie sobášiaceho. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do programu. Keďže sa nikto 
neprihlásil, dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  15    
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. Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho 
6. Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov 
7. Schválenie koncepcie rozvoja informačných systémov 
8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 
9. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
10. Záver 

 
 
 

K bodu 5 
 
Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 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. 413 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 413. 
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K bodu 6 

 
Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v R ade športových klubov 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a odovzdal slovo Mgr. Kačengovi. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol stanovisko predsedníctva RŠK, ktoré odporučilo MsZ predložený návrh prijať bez 
výhrad. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedol, že predložený návrh je podobný návrhu, aký bol v roku 2013 – vtedy boli dotácie 
schvaľované na základe návrhu RŠK v kolégiu primátora, 
- informoval o čerpaní rezervy primátora v minulom roku – najväčšiu dotáciu dostal HK OSY na 
usporiadanie európskeho pohára majstrov a taktiež kolkársky klub, 
- informoval o ukončení rekonštrukcie kolkárskej dráhy, v najbližších dňoch bude uvedená do 
prevádzky (združená investícia mesta a KSK), 
- informoval o začatí zasnežovania areálu Rittenberg vo Ferčekovciach, 
- pripomenul, že vyčlenená suma na poskytnutie dotácií pre športové kluby je limitovaná, to 
znamená, že ak niekto bude mať pozmeňujúci návrh, musí povedať, komu ubrať a komu pridať, 
- otvoril diskusiu. 
MUDr. Mokriš: 
- opýtal sa, kto je vlastníkom Rittenbergu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že je tam už nový subjekt, nevedel povedať, na akú firmu to noví majitelia previedli, od 
pôvodných vlastníkov odkúpili ratraky aj penzión, 
- navrhol zaradiť ich prezentáciu na niektorom zasadnutí MsZ. 
Ing. Bečarik: 
- v súvislosti s nedostatkom snehu tlmočil myšlienku chlapcov bývajúcich pri Hornáde a opýtal sa, 
či by sa nedal vyvážať sneh, ktorý sa odpratáva zo zimného štadióna, 
- myslí si, že ak by to bolo technicky možné, STEZ by si s tým poradila za minimálnych nákladov, 
požiadal o podporu tejto myšlienky.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby to posúdili odborníci, ak to bude možné, môže sa to zrealizovať, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Majerník: 
- prečítal návrh uznesenia č. 414 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 414. 
 
 
 

K bodu 7 
 
Koncepcie rozvoja informa čných systémov mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
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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. 415 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 415. 
 
 
 

K bodu 8 
 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 
Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Zozuľákovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Zozuľáková: 
- 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. 416 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 416. 
 
 
 
 

K bodu 9 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 9 a požiadal Ing. Kellnera o uvedenie materiálu. 
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Bod 9/1 
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. 417 k bodu 9/1. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 417. 
 
Bod 9/2 
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. 418 k bodu 9/2. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 418. 
 
 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- upozornil poslancov MsZ, ako aj vedúcich funkcionárov mesta a MsÚ na povinnosť vypísania 
tlačiva „Oznámenie funkcií, zamestnaní,  činností a majetkových pomerov za rok 2013“ a jeho 
odovzdanie do 31. marca 2014. 
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K bodu  10 
Záver 

 
PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, poďakoval všetkým  za účasť a ukončil 21. zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD.              In g. Jela Bednárová 
                   primátor mesta                        prednostka MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  413  –  418.  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
PaedDr. Milan Varga   ............................. ......................... 
 
 
MUDr. Ján Mokriš   ................................ ...................... 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: M. Husová   ....................................................... 
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