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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

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

 
 Zápisnica 

 
napísaná 24. apríla 2014 na 22. 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 22. zasadnutie mestského zastupiteľstva,   
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí, ostatných prítomných a študentov Gymnázia, Školská ulica, Spišská Nová Ves. Ospravedlnil 
neúčasť poslankýň Mgr. Lei Grečkovej a dočasnú neúčasť Zuzany Pálenikovej.  

Tvorcovia portálu Odkaz pre starostu, do ktorého sa zapojilo aj naše mesto (ako jedno 
z mála miest na Slovensku) spolupracujú s Gymnáziom, Školská ulica, Spišská Nová Ves v rámci 
projektu Samospráva sa neriadi sama. V spomínanom projekte je jednou z aktivít študentov 
z gymnázia aj účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

Zablahoželal poslancovi PaedDr. Milanovi Vargovi a Adnanovi Akramovi k životným 
jubileám, poprosil ich, aby sa prišli zapísať do Pamätnej knihy mesta, odovzdal im darček. Srdečne 
zablahoželal poslancovi Tomášovi Hamráčkovi k narodeniu dieťaťa, zároveň vyjadril presvedčenie, 
že pán poslanec príjme pozvanie na uvítanie novorodenca v obradnej sieni Radnice. 
 
 PhDr. Volný, PhD., konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 
poslancov,  MsZ bolo uznášaniaschopné.  
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny:     43  
       z toho poslanci MsZ:          17   
                           ostatní prítomní:             26   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:           8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      13.10 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 RSDr. 
Juraja Beňu a MUDr. Slavomíra Hrebenára, do návrhovej komisie Ing. Mariána Bubeníka, Mgr. 
Jozefa Kačengu, MUDr. Jána Mokriša.  
  
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
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za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s doplneným programom zasadnutia MsZ, pribudol bod č. 7 Správa 
o výsledku ročnej inventarizácie majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013, bod č. 11 Správa 
o výsledku kontrol, bod č. 22 Žiadosti o poskytnutie dotácie. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce 
návrhy do programu.  
MUDr. Mokriš: 
- na základe rozhodnutia poslaneckého klubu požiadal vyňať Návrh na zníženie počtu poslancov 
MsZ. Členovia klubu sa vyjadrili, že by tento návrh mal prejsť politickým jednaním všetkých 
politických strán v meste. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol rozhodnúť o návrhu hlasovaním. Zároveň uviedol, že ide o záväzok, ktorý dali na 
začiatku volebného obdobia - postupne racionalizovať všetky inštitúty samosprávy, návrhy pod 
bodmi 11, 12, 13 tak prinášajú úsporu počas volebného obdobia okolo 50 tis. eur, okrem nákladov 
na notebooky a niektoré ďalšie, ktoré možno ťažšie určiť.  Zákon určuje, že mesto môže mať od 15 
do 25 poslancov, predložený návrh je na 15 poslancov, čiže zníženie zo súčasných  19 o štyroch; 
- navrhol nechať bod v programe a potom rozhodnúť; 
- 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. Kontrola uznesení 
6. Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
7. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
8. Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 
9. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
10. Návrh zásad hospodárenia s fondom prevádzky údržby a opráv č. 1/2014 
11. Správa o výsledku kontrol 
12. Stanovenie výšky platu primátora 
13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
14. Návrh na zníženie počtu komisií zriadených pri MsZ 
15. Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ 
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16. Návrh na zníženie počtu menovaných členov MsV 
17. Právna analýza možností v projekte Rekonštrukcia DD a ZOS 
18. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej ZUŠ, 

Miškovecká 20, Košice na území mesta 
19. Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rady škôl a školských zariadení 
20. Návrh na zrušenie spoločnosti Šport, s. r. o., Spišská Nová Ves 
21. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
22. Žiadosti o poskytnutie dotácie 
23. Interpelácie, otázky poslancov 
24. Záver 

 
 
 

K bodu 5 
 
 
Kontrola uznesení 
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, uviedla dôvody na zrušenie dvoch uznesení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 419 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 419. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- predložila Záverečný účet mesta za rok 2013, ktorý bol zostavený po ukončení rozpočtového 
roka a zostavení ročnej účtovnej závierky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Hospodárenie mesta bolo overené nezávislým audítorom bez výhrad, o čom podal 
písomnú správu. Podľa nezávislého audítora poskytuje účtovná závierka pravdivý obraz 
o finančnej situácii mesta a takisto výsledky hospodárenia mesta sú v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Záverečný účet bol zverejnený na verejnú diskusiu na webovej stránke mesta a na 
úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. Dokument je pomerne rozsiahly a je rozdelený do 
niekoľkých častí. Prvou je rozpočet a jeho zmeny, nasleduje plnenie rozpočtu, výsledok 
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hospodárenia a jeho usporiadanie, tvorba a použitie finančných fondov, finančné usporiadanie 
vzťahov, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu mesta a prehľad o nákladoch 
a výnosoch. Súčasťou sú rozbory hospodárenia mestských rozpočtových a príspevkových 
organizácii mesta, plán akciovej spoločnosti Emkobel a hodnotiaca správa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že potešiteľným faktom je, že i napriek ťažkej ekonomickej situácii sa nášmu mestu, 
ktoré je známe svojou nízkou zadĺženosťou (patrí do kategórie najmenej zadĺžených miest na 
Slovensku) darí vďaka všetkým; 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá predložený Záverečný účet Mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2013 odporučila MsZ schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 420 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 420. 
   

 
 

K bodu 7 
 

Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku Mesta Spišská Nová Ves z a rok 2013 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Bednárovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že v zmysle zákona č. 431 z roku 2012 Zb. z. o účtovníctve a na základe príkazu 
primátora mesta č. 4/2013 bola vykonaná inventúra majetku, pohľadávok a záväzkov Mesta 
Spišská Nová Ves. Prebiehala podľa druhu majetku v troch etapách. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 421 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 421. 
 
 

K bodu 8 
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Návrh 1. zmeny rozpo čtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- informovala, že k zmene dochádza z dôvodu zapracovania vyšších transferov zo štátneho 
rozpočtu, kt. mesto prijalo, takisto je to zvýšenie transferov základným školám, školským 
zariadeniam, materským školám, kt. sú zapracované do príjmovej a do výdavkovej časti rozpočtu. 
Zmeny boli pri prenesených kompetenciách, ktoré vykonáva mesto v oblasti matričnej činnosti, 
stavebného úradu, školského úradu, v oblasti životného prostredia, hlásenia pobytu obyvateľov 
a špecializovaného stavebného úradu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala stanovisko finančnej komisie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá predložený Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta 
Spišská Nová Ves odporučila MsZ schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že všetky investičné akcie, tak ako sú navrhnuté, boli schválené jednohlasne pre 
zabezpečenie objektívnosti na porade predsedov mestských výborov. Všetko, čo sa dostáva do 
rozpočtu sa bude realizovať v tomto roku, podľa predložených návrhov jednotlivých predsedov 
mestských výborov; 
- otvoril diskusiu. 
T. Hamráček: 
- opýtal sa, či môže položiť dve otázky k záverečnému účtu z dôvodu, že sa nestihol prihlásiť, keď 
sa rokovalo o záverečnom účte; 
- upozornil, že umelá ľadová plocha nebola zaznamenaná v záverečnom účte, zaujímal sa, za 
koľko peňazí bola zakúpená a ako je momentálne využívaná. 
Ing. Topoliová: 
- informovala, že mesto Spišská Nová Ves ľadovú plochu nekupovalo, vo výdavkoch mestského 
úradu nie je. 
T. Hamráček: 
- opýtal sa, či plochu kupovala spoločnosť STEZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil T. Hamráčka na to, aby reagoval k bodu, ktorý je prerokovávaný. Je všeobecne známe, 
že plochu kupovala spoločnosť STEZ a momentálne je zapožičaná, párkrát sme o tom podali 
informáciu.   
T. Hamráček: 
- opýtal sa p. Magdoška na cenu ľadovej plochy, zaujímal sa, či je vypracovaná zmluva 
o prenájme; 
- navrhol, zváženie zníženia dane za psa. Ak je problémom voľný pohyb psov bez vôdzky na 
verejných priestranstvách, detských ihriskách, znečistenie týchto priestranstiev psími exkrementmi, 
tak je potrebné zvýšiť kontrolu mestskou políciou a sankcionovať týchto držiteľov psov. Súčasnú 
výšku sadzby dane považuje za trestanie všetkých držiteľov psov. Za posledné roky výška dane za 
psy neovplyvňuje zodpovednosť majiteľov voči znečisťovaniu verejného priestranstva. Požiadal 
právne oddelenie MsÚ preveriť možnosť zverejnenia platičov, respektíve neplatičov dane za psa 
na webovej stránke mesta. Momentálne je zverejňovaný iba zoznam psov. Týmto by sme verejne 
pochválili poctivých majiteľov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že iniciatívou opozičných poslancov pred ôsmimi až deviatimi rokmi bola daň za psov 
znížená o 50 %, keďže bola najvyššia. Upozornil, že je potrebné takýto návrh predkladať v rámci 
legislatívneho procesu prerokovania VZN o daniach a poplatkoch. Čo sa týka zverejňovania, naše 
mesto ako prvé začalo dokonca už pred dvadsiatimi rokmi. Zverejňovanie mien majiteľov nie je 
možné, každí občan si vie odsledovať svojho suseda, robíme v tom maximum.  
Ing. Košalko: 
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- zdôraznil, že úrad pre ochranu osobných údajov mesto upozornil, že ide o osobné údaje a nie je 
možné zverejňovať meno, priezvisko a adresu. Rozhodnutie o znížení dane za psa sa môže týkať 
najskôr roku 2015. 
Magdoško: 
- informoval, že pred troma rokmi bola zakúpená ľadová plocha, kúpu financovala spoločnosť 
STEZ, stála približne 20 tis. eur.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- ospravedlnil sa, že podal neaktuálnu informáciu o prevádzke ľadovej plochy v OC Madaras, 
uviedol, že už nie je v prevádzke približne týždeň. Uvíta návrh o umiestnení plochy. Uvažovali 
napríklad o areáli kúpaliska; 
- informoval, že v súvislosti s úpravou dane za psa diskutovali na porade predsedov mestských 
výborov, plánuje sa s ohradením výbehov pre psov. Stojí to dosť veľa námahy aj finančných 
prostriedkov, snahou je nájsť súžitie väčšiny obyvateľov, ktorá nemá psov a menšiny, ktorá psov 
má. 
A. Akram: 
- navrhol umiestnenie ľadovej plochy na sídlisko Západ; 
- vyjadril spokojnosť s faktom, že sídlisko Západ dostane v roku 2014 takmer 100 tis. eur, čo 
predstavuje sumu vyššiu ako ktorýkoľvek iný výbor, aj keď ostatné výbory dostali dostatočné 
financie na uspokojenie ich požiadaviek, konkrétne pre sídlisko Západ to znamená kompletnú 
rekonštrukciu cestnej komunikácie Hutnícka ulica, od základnej školy k autobusovej zastávke, 
taktiež sa vybuduje chodník za kostolom na Duklianskej ulici, ktorý pomôže pešiemu prepojeniu 
s obcou Smižany a zároveň umožní pohodlnejší prechod pre telesne hendikepovaných na 
autobusovú zastávku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že veľmi pokročilo riešenie železničného priecestia, ide o náročnú problematiku, 
ktorá sa približne 25 rokov neriešila. K riešeniu prispelo aj odkúpenie a následná asanácia objektu. 
T. Hamráček: 
- pochválil rekonštrukcie miestnych komunikácií za dobrú cenu. Opýtal sa, či sa budú opravovať 
prepadnuté kanály a či to bude v rámci reklamácie alebo z prostriedkov mesta a taktiež na 
harmonogram prác rekonštrukcie Zimnej ulice. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že k prepadnutým kanálom a harmonogramu prác rekonštrukcie ulice diskutovali na 
porade predsedov mestských výborov. Požiadal Ing. Susu o informácie. 
Ing. Susa: 
- uviedol, že úpravu šácht riešia s dodávateľom stavby v rámci reklamačného konania, 
predpokladaný termín je do konca júna 2014, týka sa to dvoch šácht na Slovenskej ulici a dvoch 
šácht na Rázusovej ulici; 
- začiatok prác rekonštrukcie Zimnej ulice je závislý o ukončenia verejného obstarávania, 
v prípade, že nedôjde k jeho zdržaniu, predpokladá uzavretie zmluvy koncom mája. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 422 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 422. 
 
 

K bodu  9 
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Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol  bod 9, 
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál. 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body. 
Body bez pripomienok (9/1, 9/2, 9/4, 9/5), ku ktorým bolo samostatné hlasovanie. 
 
Bod 9/1 – odpredaj nehnute ľnosti – pozemku pod časťou objektu Domu kultúry, parcely č. 
KN-C 2167/3, KN-C 2167/10: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 9/1, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, informoval, že na jeho 
schválenie postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o úvahe vedenia mesta, že predložia návrh, aby Mesto Spišská Nová Ves odkúpilo 
Dom kultúry (väčšinovú časť). Bolo by vhodné, aby to bol majetok mesta, momentálne je 
vygenerovaná priaznivá cena. Dve časti budovy boli predané odborármi dvom majiteľom, v tomto 
prípade ide o vysporiadanie pozemkov. Pripomenul zámery presťahovania diskotekárne z 
priestorov ZIO BARU. Momentálna činnosť ZIO BARU je menej obťažujúca pre občanov, ktorí žijú 
v okolí. V súčasnosti sú aj zámery diskotekáreň presťahovať úplne na okraj mesta. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 423 k bodu 9/1 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 423. 
 
Bod 9/2 – predaj nehnute ľností pri ľahlých OC Lidl, parcela č. KN-C 2444/4: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 9/2, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu, upozornil, že v tomto prípade 
je potrebné uplatniť verejnú obchodnú súťaž. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu.  
A. Akram: 
- upozornil, že LIDL je veľmi úspešná medzinárodná spoločnosť, stanovená cena je pre nich nízka; 
- navrhol, aby predajná cena bola minimálne 60 tis. eur z dôvodu, že sa môže prihlásiť záujemca 
so zámerom špekulatívne odkúpiť za 20 tis. eur a predať za 60 tis. Eur. 
Ing. Kellner: 
- informoval, že pri vyhodnocovaní verejnej obchodnej súťaže sa nemusí výlučne prihliadať len na 
cenu, ale aj na zámer využitia. Bolo by potrebné hlasovať o návrhu p. poslanca Akrama. 
Ing. Bubeník: 
- súhlasil s návrhom A. Akrama. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa, ako by sa dala problematika vyriešiť. 
Ing. Kellner: 
- upozornil, že by nebolo vhodné ísť pod cenu určenú znaleckým posudkom, ale navýšenie ceny je 
možné. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal A. Akrama, aby pripravil pozmeňujúci návrh. Zatiaľ navrhol prerokovať bod 9/3. 
Bod 9/3 – odkúpenie pozemku – par. č. KN-C 5011/12 spolo č. ZES, s. r. o.: 
Mgr. Kačenga: 
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- prečítal návrh uznesenia č. 425 k bodu 9/3 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 425. 
 
A. Akram: 
- prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia k bodu 9/2.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 424 k bodu 9/2. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 424. 
 
Bod 9/4 – odkúpenie pozemkov, par. č. KN-C 8108/9, 8109/8, 8098/1: 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 426 k bodu 9/4, ktoré bolo formulované ako neschválenie predaja 
žiadaných pozemkov. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 426. 
 
Bod 9/5 – zámer predaja pozemku par. č. KN-C 956, 955/2, k. ú. Mlynky: 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 427 k bodu 9/5. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 427. 
 
Bod 9/6 – zámena nehnute ľností KSK a Mesta Sp. Nová Ves: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 9/6, uviedol, že ide o usporiadanie vlastníckych práv KSK a mesta, týkajúce sa 
tenisových kurtov, a teda o skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, nutné je schválenie 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že ide predposledný športový areál, ktorý nie je vo vlastníctve mesta, rokovania trvali 
dlho, spolu s predsedom a podpredsedom Košického samosprávneho kraja si dali záväzok, 
vysporiadať vlastnícke práva k uvedeným nehnuteľnostiam. Dôležité je, že tento športový areál 
bude vo vlastníctve mesta. 
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Ing. Bečarik: 
- pochválil, že po 13-ročnom rokovaní sa podarilo pripraviť záležitosť do predkladanej podoby, 
prebehlo neskutočne veľa rokovaní pána primátora, medzi poslancami; 
- súhlasil s predloženým materiálom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal skrátene predložený návrh uznesenia, ktorý je 
súčasť prerokovaného materiálu. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 428 k bodu 9/6. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 428. 
 
Body 9/7, 9/8, 9/9 boli schválené bez pripomienok. 
 
Bod 9/7 – odkúpenie pozemku par. č. KN-C 5878/7: 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 429 k bodu 9/7. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 429. 
 
Bod 9/8 – zriadenie vecného bremena na časti pozemku mesta: 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 430 k bodu 9/8, ktoré bolo formulované - ako neschvaľuje zriadenie 
vecného bremena. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 430. 
 
 
Bod 9/9 – zriadenie vecného bremena (pozemok KN-C 1 433/1) v prospech spolo čenstva 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov MAGURA C, Duklianska ulica: 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 431 k bodu 9/9. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 431. 
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Bod 9/10 – žiados ť o zámer OZ Tarzan rozšíri ť aktivity v Madaras parku: 
Ing. Kellner: 
- uviedol bod 9/10, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
T. Hamráček: 
- opýtal sa Ing. Bečarika, či by paintball nebol nebezpečný a či by nedošlo k znečisťovaniu stromov 
v Sade mládeže. 
MUDr. Nováková: 
- doplnila kolegu Hamráčka, upozornila, že do Sadu mládeže chodia občania mesta so psíkami, 
mamky s deťmi, dôchodcovia, fakticky sa tam zdržuje „celé mesto“; 
- nesúhlasila s predloženým návrhom, požiadala nájsť umiestnenie hry v iných priestoroch. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že mesto chce pokračovať vo výstavbe kondičnej dráhy v areáli tohto roku. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval za názory, doplnil, že ako štatutár alebo konateľ OZ TARZAN sľúbil p. primátorovi 
výstavbu lezeckej veže v tomto alebo budúcom roku. Dohodli sa na vzájomnej pomoci. Vedenie 
občianskeho združenia skonštatovalo, že adrenalínový šport je často vyhľadávaný na firemné 
podujatia, pre teenegerské skupiny a bolo by vhodné doplniť Sad mládeže o takýto zámer. 
Povinnosťou prevádzkovateľa je dodržať bezpečnostné predpisy, čiže aby bolo územie ohraničené 
z jednej strany do výšky 9 metrov ochrannými sieťami  a z ostatných troch strán do výšky 5 
metrov. Používané farbivo je klasická potravinárska farba, používa sa na torty, farbenie potravín, 
nie je škodlivá, vodou zmývateľná. Prekážky by boli vyhotovené z drevených častí, paliet a časť 
nafukovačiek; 
- ubezpečil prítomných, že v prípade schválenia zámeru budú dodržané všetky bezpečnostné 
prvky. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že lezeckú vežu nespomenul zámerne z dôvodu dlhodobejšieho výberu vhodného 
materiálu na jej zhotovenie. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- nesúhlasil so zámerom občianskeho združenia; 
- požiadal nájsť vhodnejšie prostredie, napríklad priestory bývalého mäsokombinátu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval o plánovanom zámere využitia priestorov mäsokombinátu ako satelitného mestečka, 
má tam vzniknúť 400 bytov, je to už v dosť pokročilom štádiu projektovej prípravy, pripravuje sa aj 
zmena územného plánu. 
PharmDr. Valjan: 
- súhlasil so zámerom občianskeho združenia. 
MUDr. Nováková: 
- nesúhlasila so zámerom, nie v oddychovej zóne. 
Ing. Bečarik: 
- šlo by o zatraktívnenie územia, nie je to cielené strieľanie. Park nebol využívaný viac ako 20 
rokov a keď sa niečo ide urobiť, tak sú o tom pochybnosti. Rešpektuje však názor každého. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal a zmenil predložený návrh uznesenia - ako 
schválenie využitia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 432 k bodu 9/10 
Hlasovanie: 
za:  4    
proti:  9 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0  
 
Uznesenie č. 432 nebolo schválené. 
 
Bod 9/11 – odkúpenie nehnute ľností – pozemku par. č. KN-E 7193/1: 
Mgr. Kačenga: 
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- prečítal návrh uznesenia č. 433 k bodu 9/11. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  1 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 433. 
 
PhDr. Volný, PhD. 
- navrhol prestávku do 11.00 hod. a požiadal členov koali čného poslaneckého klubu, aby sa 
dostavili do priestorov malej zasadacej miestnosti úradu z dôvodu zasadnutia 
poslaneckého klubu. 

 
K bodu 10 

 
Návrh zásad hospodárenia s fondom prevádzky údržby a opráv č. 1/2014 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Topoliovú o uvedenie materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že zásady hospodárenia s fondom prevádzky údržby a opráv boli vypracované v súlade 
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle zákona č. 433 z roku 
2010 Zb. z. o dotáciách a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Tieto zásady upravujú 
podmienky tvorby a čerpania fondu opráv, zdrojov fondu opráv. Je prebytok hospodárenia vo 
výške 0,5 % z obstarávacej hodnoty budovy Medza č. 6, tzv. Panoráma, ktorá bola čiastočne 
zrekonštruovaná aj z prostriedkov ŠFRB, takisto zdrojom fondu sú aj zostatky prostriedkov 
minulých rokov. Fond sa bude používať aj na opravy a údržby bytového domu, prehliadky v zmysle 
platnej legislatívy, na odstraňovanie porúch. Bude sa používať výlučne cez rozpočet mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil, že doteraz sme nemali takéto zásady, pretože sme nemali fond vytvorený v takej výške, 
suma prekročila výšku 20 tis. eur, je potrebné prijať zásady, ako s fondom hospodáriť; 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala stanovisko finančnej komisie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá predložený Návrh zásad hospodárenia s fondom 
prevádzky údržby a opráv č. 1/2014 odporučila MsZ schváliť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 433 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 433.  
 
 

K bodu 11 
 
Správa o výsledku kontrol 
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Predložila: Ing. Hyacinta Zozu ľáková, hlavná kontrolórka   
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 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. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 435 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 435.  
 

 
K bodu 12 

 
Stanovenie výšky platu primátora 
Predložila: Ing. Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- informovala, že plat primátora mesta prerokúvava raz ročne mestské zastupiteľstvo, z tohto 
dôvodu predkladá tento návrh. Primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR (824 eur) a násobku určeného podľa počtu obyvateľov 
mesta (2,89) a zvýšenie základného platu MsZ môže plat zvýšiť o 70 %. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala stanovisko finančnej komisie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá predložené Stanovenie výšky platu primátora 
odporučila MsZ schváliť; 
- uviedla, že v konečnom dôsledku ide o rovnako stanovený plat ako v minulom roku, zvýšenie je 
spôsobené nárastom priemerného platu v národnom hospodárstve. V absolútnej čiastke je to 
hodnota 89 eur. Porovnala platy primátorov niektorých miest, ktorí majú oveľa menší počet 
obyvateľov, napríklad: Nové Mesto nad Váhom, 20 tis. obyvateľov, plat primátora 4 648 eur, 
Stropkov, 10 tis. obyvateľov, plat primátora 3 460 eur. 
Upozornila, že primátor nemal počas celého volebného obdobia, dokonca ani v predošlom žiadne 
odmeny. Neuplatňuje si cestovné náklady, nehovoriac o prínose pre mesto za obdobie svojho 
primátorovania. Plat je adekvátny. Z úradu vlády je vybavená aj vďaka vedeniu mesta ďalšia 
dotácia vo výške 1,5 mil. eur na zimný štadión, bude sa realizovať aj oprava objektu Múzea Spiša -
budova Provinčného domu, spoločnosť Embraco dostalo dotáciu, čím sa zvýši zamestnanosť 
v meste a vytvoria sa nové pracovné miesta. Toľko zrekonštruovaných škôl nemá ani jedna obec, 
ani jedno mesto, ako je v našom meste. Potešujúca bola reakcia jubilanta, ktorý v obradnej sieni 
Radnice konštatoval, že je vidieť, ako mesto prosperuje. 
A. Akram: 
- plat primátora je na adekvátnej úrovni, vykonáva svoju prácu na vysokej úrovni v prospech 
občanov mesta, má veľký mandát od občanov, má plat ako manažér stredne veľkej súkromnej 
firmy. 
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PharmDr. Valjan: 
- uviedol, že plat považuje za vysoko súkromnú záležitosť každého jednotlivca; 
- súhlasil s kolegom Akramom, plat je primeraný. 
Z. Páleníková: 
- pochválila prácu p. primátora s vyjadrením, že si ho váži; 
- vyjadrila názor, že platy primátorov na Slovensku sú „premrštené“. 
 PhDr. Volný, PhD.: 
- zdôraznil, že schvaľovanie znižovania alebo zvyšovania platu je v úplnej kompetencii poslancov 
MsZ; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 436 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  15   
proti:  3 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 436.  
 
 

K bodu 13 
 
Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra  
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD.,  primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- predniesla informáciu o obsahu materiálu. Dôvod predloženia je uplynutie funkčného obdobia 
hlavnej kontrolórky mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že je povinnosťou vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra, uskutoční sa 19. júna, je 
potrebné zriadiť komisiu, ktorá posúdi splnenie podmienok všetkých kandidátov; 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 437 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 437.  

 
 

K bodu 14 
 

Návrh na zníženie po čtu komisií zriadených pri MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14; 
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- informoval, že v prípade úplného schválenia návrhov v rámci bodov č. 14, 15, 16 mesto ušetrí 
v jednom volebnom období min. 50 tis. eur. Navrhol ušetrené prostriedky poskytnúť na dotačné 
účely, teda na podporu mládeže, kultúry, športu. Pracovné pozície, ktoré sa uvoľňujú na mestskom 
úrade, nie sú všetky obsadzované, niektoré sú zrušené, snahou vedenia mesta je nevytvárať 
byrokraciu, ale racionalizovať činnosť úradníkov. V rámci úsporných opatrení bola zrušená 
mestská rada, miesto 2. viceprimátora a niektoré ďalšie opatrenia. Naopak počet členov komisií 
pribúda, navrhol osloviť odborníkov ku konkrétnym návrhom bez ich členstva. Požiadal JUDr. 
Baldovsku o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
T. Hamráček: 
- súhlasil s predloženým návrhom; 
- navrhol v rámci šetriacich opatrení zrušenie odmien členov komisií. 
MUDr. Mokriš: 
- súhlasil s poslancom Hamráčkom, okrem zrušenia odmien členom, o tom by malo rozhodnúť 
nové mestské zastupiteľstvo. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 438 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 438.  
 
 

K bodu 15 
 

Návrh na zníženie po čtu poslancov MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
JUDr. Baldovská: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
T. Hamráček: 
- ocenil, že materiál je predložený na základe plánu úspory verejných financií, ale počas jedného 
zastupiteľstva zvýšime plat primátorovi (aj keď nie o veľkú sumu) a zároveň chceme znižovať 
počet poslancov kvôli úspore. Primátorovi aj viceprimátorke navrhli zvýšenie platu kvôli zvýšeniu 
priemernej mzdy. Plat primátora nie je prehnaný, ale ak chceme šetriť, mohli by aj v prípade platu. 
Vyjadril otázku, ako sa znížením počtu poslancov zníži neefektívnosť MsÚ. V predkladanom 
materiáli sa uvádza, že odmena poslanca za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva je 48 
eur, opýtal sa, či cieľom je ušetriť 175 eur mesačne, alebo dôvod, že niekto nemá dostatočný 
počet kandidátov na poslancov na budúce volebné obdobie. Navrhol zrušiť odmeny poslancov 
mestského zastupiteľstva úplne, ale s podmienkou zachovania počtu poslancov, ktorý nie je aj tak 
najväčší. Navrhol znížiť primátorovi plat o 5 % a tým ušetríme tých chýbajúcich 194 eur za mesiac 
v mestskej kase, taktiež nie je potrebné dávať poslancom notebooky a tiež zrušiť obedy po 
zasadnutí MsZ v Hoteli Metropol. 
MUDr. Mokriš: 
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- pripomenul, že na začiatku rokovania MsZ navrhol, aby bol návrh stiahnutý z programu 
rokovania. Má za to, aby taký dôležitý bod ako zníženie počtu poslancov bol prerokovaný aj 
s politickými stranami v meste; 
- súhlasil v niektorých vyjadreniach s poslancom Hamráčkom – zrušenie obedov v Hoteli Metropol, 
navrhol Hotel Preveza, notebooky poskytnúť do jedného klubu dva až tri, nie viac; 
- upozornil, že bude hlasovať proti návrhu na zníženie počtu poslancov MsZ. 
PharmDr. Valjan: 
- uviedol, že 15 poslancov na také veľké mesto ako je Spišská Nová Ves je málo. Nepovažuje to 
za šetrenie. Šetrenie musí vychádzať z niečoho iného. Pre tok informácií je vhodnejší vyšší počet 
ľudí. 
Ing. Bubeník: 
- priklonil sa k názoru, že znížiť počet poslancov nie je vhodné, znížením počtu sa bude strácať 
pluralita názorov v zastupiteľstve; 
- vyjadril nespokojnosť s vypracovaným materiálom, v ktorom sa argumentuje viac menej 
finančnými prostriedkami. Upozornil, že títo poslanci si neodsúhlasili odmeny za celé 4 roky, 
predstavuje to približne 90 tis. eur. Ani zrušenie mestskej rady nepovažuje za dobré rozhodnutie, 
rada prejednávala veľa materiálov a do zastupiteľstva by sa možno ani tento návrh nebol dostal; 
- nesúhlasil s návrhom. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- informoval, že k predošlému bodu sa nevyjadril zámerne, lebo chcel zaujať stanovisko k tomu 
a nebude sa vyjadrovať ani k nasledujúcemu, vyjadril názor, že ide o návrhy, o ktorých by malo 
rozhodnúť budúce zvolené mestské zastupiteľstvo 
- vymenoval a porovnával počty obyvateľov a počet poslancov v mestách – Levoča, Liptovský 
Mikuláš, Rožňava, Michalovce, Trebišov, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad; 
- navrhol neznižovať stav poslancov; 
- zrušenie mestskej rady určite neprinieslo osoh; 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo zasadá jedenkrát za 3 mesiace, tak ako to ukladá zákon, a to 
nie je tak veľa, vyšší počet poslancov je prospešný. 
Z. Páleníková: 
- kvitovala vystúpenia Ing. Bubeníka a PhDr. Semeša, PhD. Zníženie počtu poslancov považuje 
za centralizáciu moci; 
- upozornila, že návrh určite nepodporí. 
PhDr. Volný, PhD. 
- uviedol, že považoval za povinnosť splniť verejný sľub, ktorý dal a preto predložil tento návrh. 
Zákon určuje možnosti, MsR aj komisie môžu byť vytvorené ako poradný orgán, ale nemusia, 
v niektorých obciach a mestách ich nemajú, upozornil, že kompetencie rozhodnúť má mestské 
zastupiteľstvo; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 439 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  3    
proti:  15 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Uznesenie č. 439 nebolo schválené. 
 
 

K bodu 16 
 

Návrh na zníženie po čtu menovaných členov MsV 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal JUDr. Baldovskú o uvedenie materiálu. 
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JUDr. Baldovská: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- nesúhlasil zo znížením počtu členov MsV na 3 členov, ako predseda MsV č. 4 na sídlisku Mier 
navrhol znížiť počet poslancov na 7 s dodatkom, aby budúci menovaný predseda mestského 
výboru mal možnosť vyjadriť sa k členom výboru a predísť tak nejasnostiam a ľuďom, ktorí sa dajú 
delegovať, ale svoju prácu neodvádzajú, nezúčastňujú sa zasadnutí a sú zbytočne menovaní. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že najväčším problémom na fungovaní výboroch je výber vhodných členov. Po voľbách 
je obrovský záujem a s odstupom času členovia nechodia na zasudnutia; 
- nesúhlasil s vyjadrením Mgr. Kačengu, aby predseda rozhodoval o členoch výboru, lebo je to 
vždy na dohode politických strán a vychádza to z výsledku volieb, nakoniec poslanci schvaľujú 
zloženie členov mestských výborov. 
T. Hamráček: 
- súhlasil s návrhom poslanca Mgr. Kačengu, a to znížiť počet členov na 7 a tiež zvýšiť právomoc 
predsedu pri výbere členov. 
Z. Páleníková: 
- pochválila odvedenú prácu predsedu MsV č. 4, sídlisko Mier, Mgr. Kačengu, výbor funguje 
vynikajúco a bolo by absolútne nespravodlivé voči komukoľvek, kto je členom výboru, povedať mu, 
že tam nepatrí; 
- súhlasila s návrhom Mgr. Kačengu a so znížením počtu členov na 7. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- upozornil na veľké rozdiely v kvalite prác jednotlivých mestských výborov. 
MUDr. Mokriš: 
- uviedol, že na rokovaní MsZ sú prítomní všetci predsedovia mestských výborov (okrem 
Novoveskej Huty), takže problematika je známa; 
- súhlasil s návrhom Mgr. Kačengu, aby bol výbor 7-členný a aby mal predseda minimálne 90 % 
oprávnenie výberu svojich členov. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- vypočula si poslankyňu Pálenikovú, nesúhlasí s jej vyjadrením chvály na predsedu. Osobne má 
opačné skúsenosti. Stalo sa, že musela ona ako podpredsedníčka zvolať výbor z dôvodu výzvy 
obyvateľov mesta a predseda sa ho nezúčastnil; 
- vyjadrila presvedčenie, že počet členov neovplyvní samotnú činnosť mestského výboru. 
T. Hamráček: 
- reagoval na poslankyňu Ing. Bc. Brziakovú, prekvapila ho jej reakcia, poukázal na jej zriedkavú 
dochádzku na zasadnutie výboru. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- nesúhlasil s tým, že diskusia zachádza do osobných vzťahov; 
- kritizoval činnosť niektorých mestských výborov, ktoré ani nepredložili žiadne požiadavky na 
plnenie. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- navrhol ukončenie diskusie a požiadal, pristúpiť k hlasovaniu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal upravený návrh (zníženie počtu na 7 členov) uznesenia č. 440 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 440.  
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K bodu 17 
 
Právna analý źa možností v projekte Rekonštrukcia DD a ZOS 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal Mgr. Pavla Antoša, BEŇO & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. 
o., Poprad o uvedenie materiálu. 
Mgr. Antoš: 
- informoval, že na základe požiadavky mesta vypracovala advokátska kancelária právnu analýzu 
pre účely posúdenia návrhu na mimosúdnu dohodu so spoločnosťou Eurobuilding, s ktorou má 
Mesto Spišská Nová Ves uzatvorenú zmluvu o dielo za účelom rekonštrukcie objektov sociálnych 
služieb. Podstatou sporu je odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo, ktorý tvrdí, že na základe 
mestom dodanej projektovej dokumentácie nie je možné dielo zhotoviť. Zhotoviteľ požaduje 
uplatniť škody z titulu ušlého zisku, v lepšej alternatíve 30 000 eur, v horšej 10 000 eur, mesto si 
nárokuje na úhradu škody vratky dotácie. Znalecký posudok ukázal, že projektová dokumentácia 
nemá nedostatky, ktoré by bránili realizácii diela. Advokátska kancelária odporúča schváliť 
mimosúdnu dohodu, zabezpečiť protokolárne odovzdanie stavby, stanoviť podmienky 
zodpovednosti za vykonané práce. Mesto v súčasnosti nemá voči firme Eurobuilding nesplnené 
pozdĺžnosti. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- objasnil, že projekt bol schválený pred 5 rokmi, v súčasnosti je situácia v sociálnej oblasti iná, 
v meste je viacero zariadení poskytujúcich sociálne služby, pri uzatváraní zmluvy mesto nemalo 
poznatky o zhotoviteľovi, podobný prípad je rekonštrukcia požiarnej stanice. 
- otvoril diskusiu; 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 441 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 441.  
 
 

K bodu 18 
 
Žiados ť o vydanie súhlasného stanoviska pre zriadenie elok ovaného pracoviska Súkromnej 
ZUŠ, Miškovecká 20, Košice na území mesta 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a požiadal PhDr. Šefčíkovú o uvedenie materiálu. 
PhDr. Šefčíková: 
- predniesla informáciu o obsahu materiálu, poslancov upovedomila o negatívnom stanovisku 
mestskej školskej rady a taktiež komisie školstva. 
Ing. Majerník: 
- pripomenul, že 19. 3. 2014 zasadala Komisia pre školstvo a vzdelávanie a 25. 3. 2014 zasadala 
školská rada, účasť na oboch zasadnutiach bola stopercentná, to svedčí aj o tom, že tak vážnej 
žiadosti sa venovala primeraná pozornosť. Jednoznačne odporúčali, aby táto škola nebola 
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etablovaná v našom meste. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 442 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  0    
proti:  16 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Uznesenie č. 442 nebolo schválené. 
 
 
 

K bodu 19 
 

Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rady  škôl a školských zariadení 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu; 
- otvoril diskusiu, bez pripomienok; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 443 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 443. 
 

 
K bodu 20 

 
Návrh na likvidáciu spolo čnosti Šport, s. r. o., Spišská Nová Ves 
Predložil: Ján Magdoško, konate ľ spolo čnosti 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal p. Magdoška o uvedenie materiálu. 
Magdoško: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, bez pripomienok; 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 444 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 2 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 444. 
 

 
K bodu 21 

 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu; 
- navrhol, aby sa o jednotlivých nominovaných hlasovalo verejne a tí, ktorí získajú nadpolovičný 
počet hlasov, budú ocenení; 
- otvoril diskusiu, bez pripomienok. 
Jaroslav Fabián: 
Hlasovanie: 
za:  2    
proti:  3 
zdržali sa: 11 
nehlasovali: 1 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
Milan Novák: 
Hlasovanie: 
za:  0    
proti:  1 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Dr. Monika Nová čeková: 
Hlasovanie: 
za:  0    
proti:  0 
zdržali sa: 17 
nehlasovali: 0 
Nominantka nebola schválená na udelenie Ceny mesta.  
 
Ing. Vladimír Klau čo: 
Hlasovanie: 
za:  0    
proti:  0 
zdržali sa: 17 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Alexander Jiroušek: 
Hlasovanie: 
za:  2    
proti:  0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Juraj Griger: 
Hlasovanie: 
za:  1    
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proti:  0 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, Spi šská Nová Ves: 
Hlasovanie: 
za:  1    
proti:  0 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Občianske združenie Banícky spolok Spiš so sídlom v Sp išskej Novej Vsi: 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Nominant bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Jozef Gurka, in memoriam pri príležitosti 100. výro čia narodenia: 
Hlasovanie: 
za:  14    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
Nominant bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Spevácka skupina Lipa: 
Hlasovanie: 
za:  1    
proti:  0 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia – udelenie ceny 
mesta OZ Banícky spolok Spiš a Jozefovi Gurkovi in memoriam. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítala návrh uznesenia č. 445 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 445. 
 
 

K bodu 22 
 

Žiadosti o poskytnutie dotácie 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 22, predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu; 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa, z akej položky bude čerpaná žiadaná suma, pretože na dotácie je vyčlenených 20 tis. 
eur na celý rok, jedno zasadnutie komisie už bolo, na ktorom sa už určitá čiastka finančných 
prostriedkov rozdelila. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že čerpanie sumy je plánované z dotačných prostriedkov. Dotáciu do tisíc eur 
schvaľuje dotačná komisia, nad tisíc eur mestské zastupiteľstvo. Pokiaľ bude vôľa na schválenie, 
bude potrebné v prípade potreby navýšiť finančné prostriedky na ďalšie podujatia. 
Ing. Majerník: 
- upozornil, že nie je vhodné, aby sme v apríli rozhodovali o takejto veľkej čiastke z dotačného 
fondu. V meste sa pripravuje veľa kultúrno–spoločenských podujatí, v prípade plného schválenia  
požadovaných čiastok nebude sa môcť pomôcť ďalším žiadateľom; 
- odporučil schváliť 50 % zo žiadanej sumy obidvom organizáciám. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- o čiastkách rozhoduje MsZ priamo. 
PhDr. Semeš, PhD.: 
- súhlasil s návrhom Ing. Majerníka. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal doplnený návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal doplnený návrh uznesenia č. 446 k bodu 22 – ŠK Arching poskytnúť 2000 eur na preteky 
psích záprahov. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 446. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal upravený návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal doplnený návrh uznesenia č. 447 k bodu 22 – OZ ZŠ Komenského poskytnúť 1750 eur 
na pokus o slovenský rekord – čardáš dupkyný – Tancuj SNV. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 447. 
 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že do tzv. Happy dancu sa zapája celý svet, celé Slovensko. Zapojí sa aj naše 
mesto, bude určený termín a pred budovou Radnice nakrútený tanečný spot, zapojiť sa môže 
každý. 

 
K bodu 23 

 
Interpelácie, otázky poslancov 
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A. Akram: 
- kvitoval účasť študentov Gymnázia na rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Ing. Bečarik: 
- prezentoval návrh riešenia výstavby štartovacích bytov pre mladé rodiny v objekte odpredávanom 
VSE pri OC COOP, navrhol objekt odkúpiť a následne rekonštruovať na 25 bytov. Prostriedky 
získať napríklad zo ŠFRB, dotácie štátu na malometrážne byty. Požiadal o zriadenie pracovnej 
skupiny na posúdenie návrhu. 
Kritizoval nízku periodicitu stretávania poslancov - iba raz za 3 mestiace. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že mesto má dva objekty, ak by sa rozhodlo pre štartovacie byty a odpadla by vstupná 
investícia za získanie objektu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že mesto uprednostňuje, aby štartovacie byty prevádzkovali súkromné spoločnosti 
vzhľadom na existujúce skúsenosti. 
MUDr. Pukluš: 
- požiadal predsedu sociálno-zdravotnej komisie, aby Ing. Bečarika pozýval častejšie na 
zasadnutie komisie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- menoval komisiu v zložení MUDr. Mokriš, Ing. Bednárová na posúdenie návrhu Ing. Bečarika; 
- uviedol, že spišskonovoveská pôrodnica bola vyhodnotená ako 4. najlepšia na Slovensku. 
 
 

 
K bodu  24 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 22. 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.  419  –  447 
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Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
 
 
RSDr. Juraj Be ňa    ......................................................  
 
 
MUDr. Slavomír Hrebenár   ......................... .............................  
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková ........................................................ 
 
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková  ....................................................... 
 
 


