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Zápisnica 
 
 

napísaná 15. júna 2016 na 8. 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 8.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť 
poslancov Ing. Rastislava Javorského, Ing. Zuzany Záborskej. Konštatoval, že počet 
poslancov  v mestskom zastupiteľstve je 18, keďže 1 mandát nie je momentálne 
uplatňovaný. Z osemnástich poslancov bolo prítomných šestnásť,  MsZ bolo 
uznášaniaschopné. Navrhol, že ďalším bodom po otvorení zasadnutia bude Návrh na 
schválenie programu rokovania. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      41  
     z toho poslanci MsZ             17   
               ostatní prítomní                    24 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      13.37 hod.  
 
 

K bodu 2 
 

Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol zmenu v programe rokovania, a to: bod č. 2 - Návrh na schválenie programu 
rokovania, bod č. 3 – Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ 
v Spišskej Novej Vsi, bod č. 4 Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného 
zasadnutia, bod č. 5 – Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za upravený program. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
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Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Návrh na schválenie programu rokovania 
3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Spišskej Novej Vsi 
4. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 
5. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
6. Plnenie uznesení MsZ 
7. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 
8. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 
9. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 
10. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016 
11. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
12. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 
13. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Sp. Nová Ves 
14. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
15. Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves 
16. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských 

zariadení 
17. Poskytnutie dotácií športovým klubom združeným v RŠK 
18. Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves 
19. Správa o výsledku kontrol 
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 
21. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves 
22. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
23. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Sp. Novej Vsi 
24. Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska v Materskej škole, Rybničná 31, Spišská 

Nová Ves 
25. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe STEZ 
26. Interpelácie, otázky poslancov 
27. Záver 

 
 

K bodu 3 
 
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca  MsZ v Spišskej Novej Vsi 

Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 3 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu, 
JUDr. Baldovská: 
- informovala, že 19. 4. 2016 došlo v MsZ v Spišskej Novej Vsi k uprázdneniu mandátu 
poslankyne Mgr. Márie Kaľavskej, a to z dôvodu podľa § 25 ods. 2 písmeno b Zákona 
o obecnom zriadení,  
- uviedla, že zákon o podmienkach výkonu volebného práva upravuje nastúpenie 
náhradníka, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom 
mandát poslanca zanikol, 
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- pripomenula, že podľa výsledkov volieb uvedených v zápisnici miestnej volebnej komisie 
v meste Spišská Nová Ves zo dňa 16. 11. 2014 je ako náhradník na funkciu poslanca MsZ 
v Spišskej Novej Vsi za volebný obvod č. 1 Juh uvedený s najväčším počtom 1178 
získaných platných hlasov Bc. Ing. Igor Geletka, 
- informovala, že na základe oznámenia primátora mesta Spišská Nová Ves o uprázdnení 
mandátu poslanca MsZ v Spišskej Novej Vsi, Bc. Ing. Igor Geletka 3. 6. 2016 písomne 
potvrdil svoj súhlas s prevzatím uprázdneného mandátu na poslanca MsZ v SNV, zloženie 
sľubu a vykonávanie funkcie poslanca MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Geletku, aby prečítal sľub poslanca MsZ a podpísal sa do pamätnej 
knihy mesta. 
Bc. Ing. Geletka: 
- prečítal sľub poslanca MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval pánovi poslancovi Bc. Ing. Geletkovi, zaželal mu veľa úspechov a aby bol 
prínosom pre naše mesto, 
-  zablahoželal poslancovi Ing. Bubeníkovi k významnému životnému jubileu, požiadal ho, 
aby sa zapísal do pamätnej knihy mesta. 
Ing. Bubeník: 
- poďakoval za blahoželanie a prejavenú úctu. 
 
 

K bodu 4 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatné ho zasadnutia 

 
 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 
overené bez pripomienok. 
 
 

K bodu 5 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol 
Adnana Akrama, PaedDr. Dávida Demečka, PhD., do návrhovej komisie Mgr. Andreja 
Cpina, Mgr. Jozefa Kačengu, Ing. Vasila Kolesára. 
 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

 
 

K bodu 6 
 
Plnenie uznesení MsZ 



4

Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu, 
Ing. Bednárová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- konštatovala, že 69 uložených uznesení bolo splnených, piatim uzneseniam navrhujeme 
predĺžiť platnosť a jedno uznesenie zrušiť, je neaktuálne. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- ospravedlnil sa za to, že v slávnostnej atmosfére neschválili, neprečítali uznesenie 
o nastúpení náhradníka,  
- požiadal Mgr. Jozefa Kačengu, predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia č. 182 k bodu 3 – Nastúpenie náhradníka na uzprázdnený mandát poslanca 
MsZ v Spišskej Novej Vsi. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 182 k bodu 3. 
Ing. Gonda: 
- navrhol úpravu uznesenia v bode uznesenia 3, 4, 5, a to: 
3. volí – Ing. Rastislava Javorského za podpredsedu Komisie školstva, vzdelávania, 
mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií pri Mestskom 
zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi, 
4. určuje - Ing. Rastislava Javorského za podpredsedu mestského výboru č. 2 – Sídlisko 
gen. Svobou, 
5. schvaľuje – delegovanie Ing. Rastislava Javorského ako zástupcu mesta do rád 
a školských zariadení: 
a) ZUŠ, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 
b) MŠ, P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves 
c) MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol Ing. Gondovi, aby stiahol návrh, pretože bolo zvykom, že ak nový náhradník - 
poslanec nastupoval do funkcie poslanca, tak súčasne bol navrhnutý do tých komisií, 
v ktorých bol predošlý odchádzajúci poslanec. Navrhol, aby sa hlasovalo o predloženom 
návrhu uznesenia, aby nebol pozmeňovací návrh, uviedol, že v prípade, že bude na 
svojom návrhu trvať, tak dá zaň zahlasovať. 
Ing. Gonda: 
- stiahol návrh na úpravu uznesenia: 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol hlasovať o pôvodnom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 182. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Mgr. Jozefa Kačengu, predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia č. 183 k bodu 6 – Plnenie uznesení MsZ. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 183 k bodu 6. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 183. 
 

 
K bodu 7 

 
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu, 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- uviedla, že predložený materiál bol prejednaný na zasadnutí finančnej komisie, ktorá 
pracuje pri MsZ, bol zverejnený na internetovej stránke mesta, na úradnej tabuli mesta 
k verejnej diskusii, 
- informovala, že v zmysle zákona č. 583/2004 Zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, sú povinnou súčasťou záverečného účtu údaje o plnení rozpočtu, 
bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu mesta, údaje o hospodárení 
príspevkových organizácií mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách a hodnotenie plnenia 
programov mesta. V dokumente sú okrem povinných častí uvedené aj náklady a výnosy 
za hlavnú činnosť mesta, keďže mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  poďakoval Ing. Topoliovej; 
- zdôraznil, že predložený materiál je dôležitým bodom rokovania, 
- vyzdvihol, že mesto znižuje svoju zadĺženosť, patrí medzi top mestá na Slovensku, v 
ktorých je minimálna zadĺženosť, hospodári sme s výrazným prebytkom, ktorý je 
výsledkom práce nás všetkých, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 184 k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
  
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 184. 
 
 

K bodu 8 
 

Správa z konsolidovanej ú čtvovnej závierky za rok 2015 
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Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu, 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že konsolidácia bola vykonaná vo všetkých účtovných jednotkách mesta, 
a to príspevkových organizáciách, rozpočtových organizáciách a obchodných 
spoločnostiach, v ktorých mesto má viac ako 50  percentný podiel na hlasovacích právach. 
Do procesu konsolidácie neboli zahrnuté obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto 
menej ako 20 percentný podiel, sú to spoločnosť Brantner Nova a Podtatranská 
vodárenská spoločnosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal riaditeľov obchodných spoločností, v ktorých má mesto 100 % účasť (Ing. Mgr. 
Petko, riaditeľ Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., Ing. Brziak, riaditeľ Emkobel, a. s.), 
aby informovali o hospodárení svojich firiem za uplynulý rok. 
Ing. Mgr. Petko: 
- predniesol krátku správu o hospodárení Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. za rok 
2015. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku 
mesta. Celkové výnosy spoločnosti v roku 2015 dosiahli 3 003 571 € a náklady 2 974 390 
€, 
- podotkol, že v spoločnosti sa ťaží a predáva výlučne kalamitné drevo. 
Ing. Brziak: 
- predniesol správu o Emkobel, a. s. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je 
mesto Spišská Nová Ves. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba tepla 
a rozvod tepla, pre tento účel má Emkobel, a. s. od mesta prenajatý tepelno-energetický 
komplex, s ktorým podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, predsedníčku finančnej komisie, aby predniesla stanovisko 
komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informovala, že finančná komisia zobrala na vedomie správu z konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2015. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 185 k bodu 8. 

Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 185. 
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K bodu 9 
 
Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves z a rok 2015 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu, 
Ing. Bednárová: 
- informovala, že inventarizácia majetku mesta za rok 2015 prebehla podľa druhu majetku 
v troch etapách. Riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných 
spoločností, ktorí majú v nájme alebo v správe majetok mesta, vydali vlastné príkazy 
s menovaním členov hlavnej a dielčich inventarizačných komisií. Jednotlivé dielčie 
inventarizačné komisie zistili, že v strediskách sa okrem iného nachádza aj nefunkčný 
majetok, fyzicky a morálne opotrebovaný. Tento majetok bol vyradený z evidencie majetku 
mesta. V zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta bude tento majetok účtovne 
vyradený až po schválení v mestskom zastupiteľstve. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 186 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 186. 
 
 
 

K bodu 10 
 
Návrh na 1. zmenu rozpo čtu mesta v roku 2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že zmenou navrhli zvýšiť príjmy a výdavky mesta o rovnakú sumu 
1 709 598 €. Po schválení predloženej zmeny sa zvýšia príjmy a výdavky z 27 673 726 € 
na 29 813 408 €. V upravenom rozpočte sú započítané aj rozpočtové opatrenia vykonané 
v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami vo výške 430 084 eur. Jedná sa 
o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a EÚ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Bc. Ing. Brziakovú, aby predniesla stanovisko finančnej komisie. 
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Bc. Ing. Brziaková: 
- finančná komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým odporúča schváliť 1. 
zmenu rozpočtu mesta v roku 2016. 
Ing. Gonda: 
- v časti - zmeny kapitálových výdavkov – dlhodobo bola plánovaná v prvku regenerácie 
námestia rekonštrukcia Levočskej ulice, opýtal sa, prečo bola urobená radikálna zmena 
a čo bude predmetom týchto rekonštrukčných prác. 
Mgr. Cpin: 
- opýtal sa na rekonštrukciu strechy zimného štadióna, či súvisí s úpravami na 
budúcoročné majstrovstvá sveta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na to, že Mgr. Cpin niekde napísal, že majstrovstvá sveta sa neuskutočnia 
v našom meste. 
Mgr. Cpin: 
- opýtal sa, či zväz ľadového hokeja bude finančne participovať na opravách zimného 
štadióna, kedy začnú práce a či je potrebné malú plochu zastrešiť kvôli majstrovstvám. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o odpoveď Ing. Bednárovú. 
Ing. Bednárová: 
- uviedla, že s regeneráciou námestia na Levočskej ulici sa naďalej uvažuje, avšak 
projektová príprava je pomerne náročná, 
- vyjadrila sa k regenerácii námestia v parkovej časti. Nie je dôvod váhať s investíciou 
celkovo, parková časť bude jednou z posledných etáp regenerácie ešte v tomto 
kalendárnom roku, 
- avizovala, že práce nebudú prebiehať v súlade s pôvodným projektom, v súčasnosti 
prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie, 
- upozornila, že strecha zimného štadióna je v kritickom stave, zateká na hlavnú ľadovú 
plochu. Po vypracovaní statického posudku bolo zistené, že nie je ohrozená statika 
konštrukcie, pôjde o výmenu strešnej konštrukcie, 
- požiadala o vyjadrenie pána primátora k majstrovstvám a prestrešeniu malej ľadovej 
plochy. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o komentovanie p. Magdoška. 
p. Magdoško: 
- odpovedal na otázku spolupráce so zväzom ľadového hokeja a tiež príspevku od zväzu, 
- upozornil, že zastrešenie malej plochy budeme pravdepodobne musieť financovať 
z vlastných prostriedkov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- informoval, že bude zvolený nový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, 
- vyjadril presvedčenie, že pri príležitosti konania majstrovstiev sveta získame dotáciu, 
- uviedol, že náš štadión patrí medzi štyri najlepšie na Slovensku, ktoré vyhovujú 
medzinárodným kritériám. 
Mgr. Cpin: 
- nesúhlasil s vyjadrením PhDr. Volného, PhD., uverejnené boli informácie po oznámení, 
že MS budú v Košiciach, on sám veľmi rád uvíta, ak majstrovstvá budú v našom meste. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poukázal na to, že zrejme každý občan nášho mesta privíta, ak sa budú konať 
majstrovstvá sveta u nás, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal upravený návrh uznesenia č. 187 k bodu 10. 
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Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 187. 
 
 
 

K bodu 11, 12, 13, 14, 15 
 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spi šská Nová Ves 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11,  Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišs ká Nová Ves 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Centra vo ľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11, 12, 13, 14, 15. 
- navrhol, aby po prečítaní všetkých bodov bolo spoločné hlasovanie. 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 188 k bodu 11, č. 189 k bodu 12, č. 190 k bodu 13, č. 191 
k bodu 14, č. 192 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 188 – 192. 
 
 

 
K bodu 16 

 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe Správy školských 
zariadení 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 16 a požiadal Ing. Ďuríkovú, riaditeľku Správy školských zariadení, 
o uvedenie materiálu. 
Ing. Ďuríková: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
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- informovala, že ide o drobný hmotný majetok do 70 €, ktorý je fyzicky a morálne 
opotrebovaný, sú priložené posudky o technickom stave majetku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 193 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 193. 
 
 
 

K bodu 17 
 
Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v R ade športových klubov na rok 
2016 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17, podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- potvrdil, že v plnom rozsahu akceptujeme to, čo navrhla Rada športových klubov, 
predkladáme tento materiál na schválenie, aby mohli financie jednotlivé kluby čo najskôr 
prijať, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 194 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 194. 
 
 
 

K bodu 18 
 
Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlas tníctve mesta Spišská Nová 
Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ, o uvedenie materiálu. 
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Ing. Bednárová: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- informovala, že cieľom projektu je zabezpečiť vo veľmi krátkom čase výstavbu 
a modernizáciu miestnych komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve mesta bez potreby 
jednorazového finančného zaťaženia rozpočtu, 
- upozornila, že miestne komunikácie dlhodobo nevyhovujú súčasnému dopravnému 
zaťaženiu a riešenie tohto problému nie je vhodné odkladať, 
- uviedla, že v súčasnosti sa prejavuje dlhodobé podhodnotenie financovania stavebnej 
údržby, čoho dôsledkom je, že veľká časť miestnych komunikácií je v kritickom stave. 
Predpokladaná hodnota projektu je 5 mil. € bez DPH.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- dodal, že takýto model zvolilo viacero desiatok miest na Slovensku, vyššie územné celky, 
aj Košický samosprávny kraj, 
- upozornil, že občania pociťujú potrebu, aby boli komplexne cesty zrekonštruované aj 
s chodníkmi, 
- poukázal na výhody projektu, a to plošný priebeh, záruku 10 rokov, úspora 10 % a viac. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- daný materiál prerokovala komisia  komunálneho rozvoja, 
- uviedol, že projektom sa posúvame 10 rokov do budúcnosti, keďže do rekonštrukcií 
miestnych komunikácií investujeme momentálne v priemere 500 tis. € ročne, 
- upozornil na nutnosť urobiť výberové konanie dôsledne a taktiež aj na kritériá, ktoré budú 
stanovené pre výber dodávateľskej firmy. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol vyškrtnúť z predloženého materiálu v Mestskom výbore č. 4 Sídlisko Mier – 
Medza ulica, pretože sa nachádza v MsV č. 8 staré mesto sever. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Mgr. Kačengovi za upozornenie, je to technická chyba. 
Ing. Gonda: 
- poukázal na dôležitosť predloženého materiálu, 
- kvitoval, že zoznam miestnych komunikácií určených na rekonštrukciu autorsky 
spracovali kolegovia z oddelenia výstavby, ktorí komunikácie v meste dobre poznajú, 
-  upozornil, že komunikácie, ktoré mesto zo zákona v minulosti zdedilo od správy ciest 
boli v katastrofálnom stave a dlhodobý proces investovania znamená, že sme to pozdvihli 
na lepšiu úroveň a nesúhlasil s citáciou z materiálu, že máme prevažnú časť komunikácií, 
v havarijnom stave, 
- informoval, že v havarijnom stave sú ulice Rybničná a Banícka, ostatné ulice nie, 
- zaujímal sa o proces verejného obstarávania, nie je jednoznačné, či ide len 
o obstarávanie zhotoviteľa stavby, 
- opýtal sa, čo bude predmetom verejného obstarávania, 
- analyzoval obsah opráv miestnych komunikácií, 
- poukázal na absenciu hodnotenia stavu existujúcich inžinierskych sieti v komunikáciách, 
- zaujímal sa, či vodárne a plynárne evidujú informáciu o zámere rekonštrukcie miestnych 
komunikácií, obe spoločnosti o zámere nevedia, 
- apeloval na to, že zoznam komunikácií je potrebné prerokovať so správcami 
inžinierskych sietí a o možnostiach výmeny ich existujúcich rozvodov, 
- poukázal na nejasný spôsob financovania,  
- upozornil, že v materiáli nie je žiadny ekonomický model financovania,  
- opýtal sa, či na území mesta budeme mať jedného správcu komunikácie alebo viacerých 
správcov, požiadal, aby boli správcovia viacerí, 
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- požiadal štatisticky znížiť množstvo prekopávok, aby sme sa nemuseli hanbiť ako 
v Novoveskej Hute, kde vodárne rozkopali všetky opravené komunikácie, pretože neboli 
v danom čase schopní rovnobežne s rekonštrukciou komunikácií urobiť rekonštrukciu 
svojich rozvodov, 
- upozornil, že v uznesení je napísaná odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, 
približne štyri roky sa tento termín v zákone už neuvádza, 
- kritizoval, že materiál nie je písaný jednoznačne, 
- opýtal sa, či bude predmetom verejného obstarávania aj správa opravených miestnych 
komunikácií a ak áno, ako chceme riešiť kolíziu s ďalšími správcami, prečo nie je zoznam 
komunikácií kompletný a hlavne doplnený o prislúchajúce chodníky, parkoviská 
a spevnené plochy,  
- opýtal sa, prečo uvedený projekt nie je prerokovaný so správcami inžinierskych sietí, 
- opýtal sa na spôsob financovania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  ukončil diskusiu a dal slovo p. prednostke. 
Ing. Bednárová: 
- konštatovala, že je zrejmé, že pán poslanec danú problematiku veľmi dobre pozná, 
- mrzelo ju, že pokiaľ Ing. Gonda požadoval toľko doplňujúcich informácií, mohol ju osloviť 
a mohli o tom rokovať ešte pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, 
- nepovažovala materiál za povrchne spracovaný, ako to bolo naznačené, pretože všetky 
otázky, ktoré boli položené, budú predmetom verejného obstarávania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- kvitoval vystúpenie Ing. Gondu, lebo je znalý v tejto problematike. 
Ing. Gonda: 
- poďakoval PhDr. Volnému, PhD. za ústretovosť, 
- uviedol, že vzhľadom na vekovú zloženie pracovníkov úradu, je možné mať na niektoré 
pripomienky úplne odlišné názory, 
- upozornil, že je ochotný o problematike diskutovať, avšak zdôraznil, že iba počas 
rokovania mestského zastupiteľstva. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Ing. Gondu, či je potrebné preformulovať názov – odborne spôsobilá osoba pre 
verejné obstarávanie. 
Ing. Gonda: 
- navrhol názov – osoba spôsobilá vo výkone verejného obstarávania. 
Ing. Bednárová: 
- poďakovala Ing. Gondovi za vystúpenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal upravený návrh uznesenia č. 195 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 195. 
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K bodu 19 
 
Správa o výsledku kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 19 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 196 k bodu 19. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 196. 
 
 
 

K bodu 20 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 20 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 197 k bodu 20. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 197. 
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K bodu 21 
 
Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 21 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 198 k bodu 21. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 198. 
 
 
 

K bodu 22 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
Bod 22/1 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu.  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 199 k bodu 22/1.  
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 199. 
 
Bod 22/2 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu.  
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 200 k bodu 22/2. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 200. 
 
Bod 22/3 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 201 k bodu 22/3. 
Hlasovanie: 
za:  14   
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 201. 
 
Bod 22/4 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č.202 k bodu 22/4. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 202. 
 
Bod 22/5 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
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- prečítal návrh uznesenia č.203 k bodu 22/5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 203. 
 
Body 22/6  
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- vyzdvihol veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu so Spišskou katalíckou charitou. Požiadal 
Ing. Chabadovú, zástupkyňu Spišskej katolíckej charity, o vystúpenie. 
Ing. Chabadová: 
- informovala, že v budove, ktorú im mesto ponúklo, plánujú zriadiť prioritne denný 
stacionár. Budova bude mať multifunkčný charakter, znamenala by centralizáciu 
sociálnych služieb. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v rámci predloženého bodu č.  22/12 dom na Hviezdoslavovej ulici navrhuje 
do výpožičky na dobu 2 rokov tiež pre Spišskú katolícku charitu,  
- požiadal, aby poslanci tento zámer podporili, bude to vynikajúci spoločný projekt. 
Ing. Gonda: 
- prejavil úctu k činnosti Spišskej katolíckej charity, 
- zdôraznil, že objekt na Slovenskej ulici č. 30 je potrebné zrekonštruovať, nemali by sme 
sa ľahko zbaviť objektu, ktorý by bolo možné v centre mesta aj inak zhodnotiť. 
p. Retter: 
- opýtal sa, či bola evidovaná ešte nejaká iná žiadosť od iného žiadateľa. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- je to napísané v materiáli. 
p. Retter: 
- navrhol v prípade predaja zvýšiť predkupné právo mesta po dobu 10 rokov a nie 5, ako je 
uvedené v uznesení. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal poslancov, aby hlasovali za návrh pána poslanca Valtera Rettera, aby 
predkupné právo mesta bolo na 10 rokov, to znamená, že v bode 4 uznesenia schvaľuje: 
zámer predaja nehnuteľností – budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia ul. 
Slovenská, súp. č. 1765 a pozemku parc. č. KN-C 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m², na 
ktorom je postavená, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1 v prospech mesta 
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení do 
výlučného vlastníctva Spišskej katolíckej charity, Jeseského 5, 052 01 Spišská Nová Ves, 
za celkovú kúpnu cenu 1,00 €, s podmienkou dofinancovania jej obnovy a uplatnenia 
predkupného práva na dobu 10 rokov od prevodu vlastníctva podľa tohto uznesenia; 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  0 
zdržali sa: 8 
nehlasovali: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal upravený návrh uznesenia č. 204 k bodu 22/6. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 5 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 204. 
 
Bod 22/7 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 205 k bodu 22/7. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 205. 
 
Bod 22/8 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 206 k bodu 22/8. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 206. 
 
Bod 22/9 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
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- prečítal návrh uznesenia č. 207 k bodu 22/9. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 207. 
 
Bod 22/10 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, požiadal Ing. arch. Štubňu, o komentovanie 
materiálu. 
Ing. arch. Štubňa: 
- zdôvodnil, prečo by sa malo mesto uchádzať o pozemok – v územnom pláne je určený 
predmetný pozemok na využitie pre pohybové aktivity (chodník, cyklochodník). 
V dokumente s názvom Štúdia cyklotrasy Hornád je to uvedené tiež. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
p. Retter: 
- upozornil, že podľa dostupných tabuliek bonity pôdy TTP v našom meste má hodnotu 
0,03 €, chýba znalecký posudok. 
Ing. Andráš: 
- informoval, že priemerná cena za pozemok je 25 – 30 €/m², cena je naozaj symbolická. 
p. Retter: 
- priestor je veľmi ťažko dostupný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 208 k bodu 22/10. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  1 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 208. 
 
Bod 22/11 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 209 k bodu 22/11. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
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Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 209. 
 
Bod 22/12 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 210 k bodu 22/12. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 210. 
 
Bod 22/13 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu.  
p. Retter: 
- opýtal sa, či v predmete tejto zmluvy by nemala byť zakomponovaná požiadavka MsV 
Ferčekovce, a to, aby žiadateľ rozšíril cestu o chodník a cyklochodník. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že nevieme špecifikovať, aký rozmer to bude, šírkové pomery stačia aj na 
postavenie cyklochodníka. Požiadal pána poslanca Ing. Majerníka, ktorý je predsedom 
MsV Ferčekovce, o vyjadrenie. 
Ing. Majerník: 
- informoval o požiadavke, aby bola cesta 6,5 m široká a chodník pre cyklistov 2 m široký. 
Ing. arch. Štubňa: 
- v roku 2006 bola spracovaná v uvedenom území dokumentácia pre územné konanie, 
ktorá riešila prístupové pomery aj parkovanie pri lyžiarskom vleku, súčasťou bolo aj 
výškopisné zameranie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č.211 k bodu 22/13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 211. 
 
Bod 22/14 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
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- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 212 k bodu 22/14. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 212. 
 
Bod 22/15 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh 
uznesenia. 
Ing. Kolesár: 
- prečítal návrh uznesenia č. 213 k bodu 22/15. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 213. 
 
 

K bodu 23 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložili: predsedovia komisií pri MsZ  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 23 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali o ich 
činnosti. 
Ing. Majerník: 
- poďakoval za slovo, 
- informoval o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
Mgr. Kačenga: 
- informoval o činnosti komisie školstva a pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  uviedol, že problematika výstavby sociálnych bytov je komplikovaná,  
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 214 k bodu 23. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 214. 
 
 
 

K bodu 24 
 
Prevádzkový poriadok Multifunk čného ihriska v MŠ, Rybni čná 31, Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 24 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia.  
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 215 k bodu 24. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 215. 
 
 
 

K bodu 25 
 
Návrh na vyradenie majetku mesta v správe STEZ 
Predložil: Ján Magdoško, riadite ľ STEZ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 25 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia.  
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia č. 216 k bodu 25. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
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nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 216. 
 
 
 

K bodu 26 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
p. Retter: 
- požiadal vedenie mesta, aby inštalovalo vodorovné alebo zvislé značenie pri Madaras 
parku, je tam problematický vstup z chodníka na cestu aj z Brezovej ulice aj od mosta 
ponad Hornád. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa pán poslanca Rettera, či hovorí o priechode pre chodcov. 
p. Retter: 
- áno, buď priechod pre chodcov alebo upozorňujúca značka na pohyb detí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- potvrdil, že je to dlhodobý problém, vyjadril snahu vyvíjať úsilie na zabránenie vzniku 
kolíznych situácií, 
- upozornil, že stanovisko vydá kpt. Lukáč, dopravný inšpektorát. 
Ing. Gonda: 
- požiadal o vysvetlenie, prečo nepokračuje príprava kancelárie prvého kontaktu, 
- pripomenul elektronickú poštu, v ktorej sa popisuje proces komunikácie medzi úradom 
a uchádzačom obchodnej verejnej súťaže, týka sa odpredaja nehnuteľnosti na sídlisku 
Mier, 
- požiadal vedenie mesta a podporu kolegov poslancov, aby bol prijatý predpis, smernica 
alebo VZN, v ktorej by bol popísaný proces vyhlasovania vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže podľa obchodného zákonníka. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Majerníka, aby odpovedal na prvú otázku od Ing. Gondu. 
Ing. Majerník: 
- potvrdil, že pani redaktorka z Korzára sa informovala pred časom, v akom stave je 
klientské centrum, okresný úrad urobil maximum. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na druhú otázku Ing. Gondu, každý, kto má záujem pri vyhodnotení súťaže byť, 
tam môže byť, doteraz to tak bolo. 
Mgr. Grečková: 
- poznamenala, že nevie o aký prípad komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty 
ide, 
- upozornila, že v súčasnosti mesto má vypracovanú smernicu v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. Zo zákona platí, že každý, kto sa zúčastňuje verejného 
obstarávania, má právo byť pri otváraní obálok a aj pri jeho vyhodnocovaní, nemáme čo 
schvaľovať, je to platné zo zákona. 
Ing. Gonda: 
- opakoval, že navrhuje, aby sa obdobné kritériá, ako sú dané v zákone o verejnom 
obstarávaní, kde je to striktne dané, preniesli aj do procesu vyhodnocovania obchodných 
verejných súťaží podľa obchodného zákonníka. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- opýtala sa na obsadenosť priestorov detskej polikliniky, 
- navrhla spracovať analýzu efektívnosti prevádzkovania priestorov. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Bc. Ing. Brziakovej za dobrý návrh, analýzu bude vypracovaná. 
Bc. Ing. Geletka: 
- opýtal sa, aký je spôsob kontroly pri prebiehajúcej rekonštrukcii verejného osvetlenia 
Ing. Sad, PhD.: 
- informoval, že kontrola verejného obstarávania prebieha raz mesačne. Zodpovedná 
osoba Ing. Sad, PhD., T. Hamráček. 
Mgr. Cpin:  
- opýtal sa na plánovanú výstavbu bytov s názvom Stojan. Zachytil informácie, že už 
v roku 2015 začne výstavby prvých bytov. Zaujímal sa, v akom stave je to dnes. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že ide o súkromnú investíciu, mesto tam nemalo spoluúčasť. 
Mgr. Grečková: 
- doplnila, že to nie je majetok vo vlastníctve mesta. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- mesto nikdy nebolo vlastníkom, zmenilo to viacero majiteľov. 
Ing. Gonda: 
- pripomenul návrh – aby otváranie obálok v obchodnej verejnej súťaži bolo verejným 
spôsobom za účasti uchádzačov, tých, ktorí predložili ponuku. 
Mgr. Geletka: 
- navrhol zmenu názvu bytového komplexu Stojan. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vysvetlil vznik názvu Stojan. 
p. Retter: 
- na základe ohlasu z rady škôl uviedol, že po digitalizácii škôl internetový systém 
nefunguje. Opýtal sa, kto je za to zodpovedný. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  opýtal sa, na ktorej škole je problém s výpadkom. 
p. Retter: 
- ZŠ na Lipovej ulici a Komenského ulici. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- projekt je vládny, pilotný v našom meste. 
- dal hlasovať za návrh, ktorý predložil poslanec Ing. Gonda. 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa, či Ing. Gonda chce koncipovať návrh umožnenia účastníkom súťaže,  
zúčastniť sa otvorenia obálok alebo to má koncipovať ako úlohu na predloženie predpisu 
vykonávania obchodnej verejnej súťaže.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol predložiť návrh na budúce rokovanie MsZ. 
Ing. Bubeník: 
- pripomenul význam slova interpelácia. 
Mgr. Kačenga:  
- odovzdal písomnú interpeláciu vedeniu mesta. 
 
 

 
K bodu 27 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do Hotela Metropol. 
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   PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.          Ing. Jela  Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta            predno stka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  182 – 216 . 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
Adnan Akram, v. r.    
 
PaedDr. Dávid Deme čko, PhD., v. r.  
 
Zapísala: Mgr. Ivana Tomajková   
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková             
 
V Spišskej Novej Vsi, 20. 6. 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


