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Zápisnica 
 
 

napísaná 17. marca 2016 na 7. 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 7.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, 
pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť 
poslancov Ing. Zuzany Záborskej, Ing. Jozefa Gondu a Ing. Vasila Kolesára. Konštatoval, 
že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 poslancov,  MsZ bolo 
uznášaniaschopné.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny      37 
     z toho poslanci MsZ             16   
               ostatní prítomní                    21 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         10.00 hod. 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:      12.50 hod. 
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatné ho zasadnutia 

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

K bodu 3 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný, PhD., navrhol Ing. 
Michala Beharku a Mgr. Andreja Cpina, do návrhovej komisie Bc. Ing. Janku Brziakovú, 
Ing. Ondreja Majerníka a Adnana Akrama. 
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Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16    
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 nový bod č. 18 
- Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie MŠ sv. Maximiliána Mária 
Kolbeho do siete škôl a školských zariadení. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce návrhy do 
programu.  
A. Akram: 
- informoval, že 27. január bol valným zhromaždením OSN vyhlásený ako Medzinárodný 
deň pamiatky obeti holokaustu, z toho dôvodu navrhol a zároveň požiadal, aby sme si 
všetci uctili obete holokaustu symbolickou minútou ticha. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal o minútu ticha, 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Program: 
 

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. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 
6. Poskytnutie dotácií 
7. VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves 
8. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha  11, 

Spišská Nová Ves 
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská 

Nová Ves 
10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, 

Spišská Nová Ves 
11. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Slovenská 14, Spišská Nová Ves 
12. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Ul. Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 
13. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
14. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine CVČ Adam,  Levočská 14, Spišská Nová Ves 
15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 
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16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 

Vsi 
18. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie MŠ sv. Maximiliána Mária 

Kolbeho do siete škôl a školských zariadení 
19. Interpelácie, otázky poslancov 
20. Záver 

 
 

K bodu 5 
 
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhol, aby sa o jednotlivých nominovaných hlasovalo samostatne, verejne a tí, ktorí 
získajú nadpolovičný počet hlasov budú ocenení. 
 
Hlasovanie: 
MUDr. Oľga Pirochová: 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
Nominantka bola schválená na udelenie Ceny mesta. 
 
JUDr. Peter Oltznauer: 
Hlasovanie: 
za:  2    
proti:  0 
zdržali sa: 13 
nehlasovali: 1 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Ján Tulis: 
Hlasovanie: 
za:  1    
proti:  0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Mgr. et Mgr. art. Igor Grega: 
Hlasovanie: 
za:  0    
proti:  0 
zdržali sa: 16 
nehlasovali: 0 
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Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
PhDr. Miroslav Semeš, PhD.: 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
Nominant bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
PaedDr. Anna Grecová: 
Hlasovanie: 
za:  2    
proti:  0 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0 
Nominantka nebola schválená na udelenie Ceny mesta.  
 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves: 
Hlasovanie: 
za:  13    
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
Nominant bol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
ŠK ŠIMAKO Spišská Nová Ves: 
Hlasovanie: 
za:  1    
proti:  0 
zdržali sa: 15 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
Ing. Vladimír Petrík: 
Hlasovanie: 
za:  3   
proti:  0 
zdržali sa: 13 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
 
Ing. Karol Hric: 
Hlasovanie: 
za:  2    
proti:  0 
zdržali sa: 14 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
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Pavol Riš „In memoriam“: 
Hlasovanie: 
za:  3    
proti:  0 
zdržali sa: 13 
nehlasovali: 0 
Nominant nebol schválený na udelenie Ceny mesta. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia – udelenie ceny 
mesta MUDr. Oľge Pirochovej, PhDr. Miroslavovi Semešovi, PhD. a Gymnáziu, Školská 1, 
Spišská Nová Ves. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 152 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 152. 
 
. 

 
K bodu 6 

 
Poskytnutie dotácií 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- tlmočil poďakovanie športových klubov za to, že doposiaľ sú im stále prideľované 
finančné prostriedky. Požiadal o zhovievavosť a pochopenie menšie kluby, nakoľko im 
budú poskytnuté finančné prostriedky až po najbližšom zasadnutí MsZ. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 153 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 153. 
 
. 
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K bodu 7 

 
VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda na území  mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal JUDr. Baldovskú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu, 
- informoval o organizačnej zmene na MsÚ. Oddelenie, ktoré zastrešovala JUDr. 
Baldovská sa rozdelilo a vzniklo nové oddelenie sociálnych vecí, ktorého vedúcou je Ing. 
Júlia Jančurová, ktorú zároveň predstavil. 
JUDr. Baldovská: 
- podala stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 154 k bodu 7. 

Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 154. 
 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha  11 , 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 8 a podal stručnú informáciu o k nasledujúcim bodom, 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 155 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 155. 
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K bodu 9 
 
Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská 
Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 156 k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 156. 
 
 
 

K bodu 10 
 

Návrh na vyradenie neupotrebite ľného majetku mesta v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, 
Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 157 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 157. 
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K bodu 11 
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Slovenská 14, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a  podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 158 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 158. 
 
 
 

K bodu 12 
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Ul. Z. Nejedlého 5, Spišská Nová  Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a  podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia.  
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 159 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 159. 
 
 
 

K bodu 13 
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia.  
 
Bc.  Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 160 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 160. 
 
 
 

K bodu 14 
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine CV Č Adam,  Levo čská 14, Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 14 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia.  
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 161 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 161. 
 
 
 

K bodu 15 
 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že skoro vo všetkých kontrolných zisteniach sa uvádza porušenie 
paragrafu 9 zákona o finančnej kontrole. Opýtal sa, čo znamená tento paragraf. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že obsahom paragrafu 9 je overovať každú finančnú operáciu, alebo jej časť, 
predbežnou finančnou kontrolou. V kontrolovaných subjektoch boli kontrolné zistenia 
z toho dôvodu, že niektoré časti finančnej operácie neboli overované predbežnou 
finančnou kontrolou. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či sa jedná len o formálne chyby. 
Ing. Biskup: 
- potvrdil, že sa jedná len o formálne chyby. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 162 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 162. 
 

 
 

K bodu 16 
 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ  
 
PhDr. Volný, PhD., požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, 
o uvedenie materiálu. 
 
Bod 16/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že na rokovaní MsZ sú prítomní aj zástupcovia spoločnosti Lidl Slovenská 
republika, v. o. s. a firmy Labaš, s. r. o., môžu odpovedať na prípadné otázky, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský:  
- požiadal, ak je to možné, aby zástupcovia obidvoch spoločností predstavili svoje zámery. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- udelil slovo zástupcovi spoločnosti Lidl SR, v. o. s., pánovi Jadušovi. 
I. Jaduš:                                    
- požiadal o otázky k danému investičnému projektu. 
Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, či ich ponúknutá cena sa týka  3.188 m²  a aké vynútené investície ponúkajú. 
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I. Jaduš: 
- uviedol, že súčasťou ich ponuky bolo celkové riešenie umiestnenia predajne a zároveň aj 
dopravné riešenie, ktoré už bolo odkonzultované s dopravným inžinierom a komisiou 
výstavby, kde dostali ďalšie odporúčania, ktoré zapracovali do tohto riešenia. Všetky tieto 
zapracovania boli dané už do predbežnej fázy projektu pre územné konanie a vyčíslenie 
týchto investícií je výsledná suma, ktorá z toho vzišla. Sú tam pridané 2 odbočovacie 
pruhy plus zriadenie chodníka smerom ku autobusovej zastávke, zrekonštruovanie 
a dobudovanie prechodu pre peších. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že vybudovaním nákupného centra sa zvýši doprava na tejto ulici,  
- opýtal sa, či riešia aj odbočovacie pruhy pri základnej škole a železničnom priecestí, 
k tomu uviedol, že riešením by mohla byť združená investícia Lidl SR, v. o. s., Mesto 
Spišská Nová Ves a KSK, 
- je presvedčený, že ak sa to nedorieši, budú vznikať zápchy. 
I. Jaduš: 
- uviedol, že toto nákupné centrum má slúžiť pre obyvateľov sídliska Západ a Smižian. 
Vybudovaním nákupného centra by sa malo dosiahnuť to, aby ľudia bývajúci v tejto 
mestskej časti ostali v tej svojej mestskej časti a nechodili za nákupom autom do centra 
mesta. Z ich pohľadu by doprava nemala zaťažiť železničné priecestie, ale ho skôr  
odľahčiť.  
- poukázal na plánovanú rekonštrukciu železničnej trate, kde je už schválený variant 
riešenia, 
- poznamenal, že spoločnosť Lidl SR, v. o. s., nemôže riešiť všetko, snažili sa navrhnúť 
také riešenie, aby spĺňalo parametre potrebné pre tento dopravný uzol a dané územie. 
Mgr. Grečková: 
- súhlasila s tým, že by tam nemala byť zvýšená premávka, 
- informovala o tom, že modernizácia trate Spišská Nová Ves - Poprad je v pláne, robí 
všetko preto, aby sa tento úsek v hodnote rekonštrukcie 400 mil. € z eurofondov zaradil do 
modernizácie. Ak by to tak bolo, eurofondy bude potrebné vyčerpať do roku 2020. Zároveň 
by sa uskutočnila aj rekonštrukcia železnične stanice, ktorá je v hroznom stave. Verí, že to 
bude schválené, že sa dočkáme skultúrnenia železničnej stanice aj modernizácie trate.  
Z toho dôvodu riešenie tejto otázky je teraz irelevantné. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval pánovi Jadušovi a udelil slovo zástupcovi firmy Labaš, s. r. o., pánovi Fotulovi. 
J. Fotul: 
- predstavil spoločnosť Labaš, s. r. o, je to slovenská spoločnosť, ktorá  zamestnáva 1400 
ľudí,  
- ponuku predložili podľa ponúkaného pozemku, 
- uviedol, že podľa posledného prieskumu za druhý polrok 2015 tvoril pomer slovenských 
potravín v ich supermarketoch 60 %, kým v konkurenčných 16 %, 
- snažia sa, aby predávali čo najzdravšie pečivo, sú propagátormi BIO potravín, majú 
široký sortiment bezlepkových potravín a denne čerstvé bezlepkové pečivo a bezlaktózové 
výrobky, 
- čo sa týka pozemku, ponúkajú rýchle riešenie, 
- ak by sa rozhodli pre navrhovanú variantu, môžu stavať okamžite,  
- čo sa týka ostatných vecí, plne spolupracujú s mestami, sú ochotní spolupracovať 
a urobiť všetko preto, aby to vyhovovalo aj mestu, aby z toho vyťažilo čo najviac, 
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- požiadal o prípadné otázky. 
Mgr. Javorský:  
- opýtal sa, či ich ponúknutá cena sa týka  3.188 m²  a aké vynútené investície ponúkajú. 
J. Fotul:  
- ponúkajú nadštandardne široké parkovacie miesta a  nadštandardne sa podieľajú na 
križovatkách. Je dobrým zvykom, že robia pri supermarketoch aj detské ihriská, všetko je 
to v súlade s územným plánom. Uviedol, že nie sú nekonečne bohatí, ale majú finančné 
možnosti aj na vynútené investície. Sú ochotní sa podieľať aj na kruhovom objazde pri 
železničnom priecestí. 
Mgr. Grečková:  
- čo sa týka železničného priecestia, je to investícia železníc, mesto sa na tom nemôže 
podieľať. 
V. Retter:  
- poukázal na to, že oproti predchádzajúcemu projektu majú o 2/3 parkovacích miest 
menej, opýtal sa, či to bude postačujúce.  
J. Fotul:  
- logicky to vychádza z toho, aká veľká je predajná plocha. Ak v územnom pláne bude 
požiadavka na viac parkovacích miest alebo na autoumývarku, sú ochotní odkúpiť od 
vedľajšieho vlastníka pozemky a môžeme sa na tom dohodnúť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pripomenul, že sa jedná o verejnú obchodnú súťaž, máme hodnotiť ponuky, ktoré dali 
firmy a nie uvažovať o ich zmene. 
Mgr. Grečková:  
- uviedla, že zákon o verejnom obstarávaní presne špecifikuje, ktoré veci môžeme 
definovať. Je jej veľmi ľúto, že nemôže byť ako kritérium podiel predávaných slovenských 
výrobkov. Žijeme v priestore EÚ a takéto kritéria, ktoré by týmto spôsobom obmedzovali 
širšiu verejnú súťaž, nemôžu byť zadané do kritérií. 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  poďakoval p. Futulovi za prezentáciu,  
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 163 k bodu 16/1. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že v materiáloch je uvedený iný návrh uznesenia v bode 4, ako bolo 
prečítané predsedkyňou návrhovej komisie.   
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia, aký je uvedený 
v materiáloch. 
 Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 163 k bodu 16/1.  
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 163. 
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Bod 16/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- navrhol, aby sa osobitne hlasovalo o pozemkoch tvoriacich záhradu a osobitne  
o zriadení vecného bremena a predaji dvora a pozemku medzi budovami. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- poznamenal, že je to čím ďalej komplikovanejšie a najväčším  problémom sú 
medziľudské vzťahy, 
- vyjadril svoj názor, aby sa osobitne hlasovalo o pozemkoch tvoriacich záhradu, 
- čo sa týka práva prechodu cez pozemok Fabianovcov, Gondovci to berú recipročne, 
nakoľko oni majú súdom nariadené pustiť Fabianovcov autom na ich pozemok, nakoľko 
iná cesta tam nevedie, 
- pán Gonda si myslí, že recipročne by mohol mať právo prechodu cez pozemok 
Fabianovcov, ak by sa im to odpredalo, aby mohol ísť pre pitnú vodu, ktorú berie 
z neďalekej studničky, 
- osobne nie je za reciprocitu prechodu cez pozemok Fabianovcov, ale možno vo 
vytýčenej trase by pre Gondovcov mohla byť schválená, 
- uviedol, že na komisii sa dohodli, že pozemok Fabianovcom je potrebné predať, ale 
ulička medzi domami aby bola predaná do podielového spoluvlastníctva Fabianovcov 
a Gondovcov, s čím aj súhlasia, problém je s právom prechodu, 
- navrhol, aby sa pozemok Fabianovcom predal tak, ako to žiadajú. 
Mgr. Grečková: 
- opýtala sa, či Gondovci nemajú vodovod, či sú odkázaní na vodu zo studničky. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že vodovod v tejto oblasti nie je, ale že Gondovci majú pitnú vodu zabezpečenú 
zo zdroja, ktorý sa nachádza pri dome Vartovníkovcov a pre tento účel majú uzavretú 
nájomnú zmluvu s mestom, aby mohli využívať pozemok mesta na prístup k tomuto 
vodnému zdroju, 
- v prípade fyzickej obhliadky bolo zistené, že Gondovci majú za domom zriadenú studňu, 
ale nevie posúdiť, či je tam pitná voda, 
- v súčasnosti majú Gondovci dve možnosti na zabezpečenie pitnej vody, studnička je 
riešením do budúcna, ak by bol náhodou problém s niektorým z týchto dvoch zdrojov, 
- Gondovci, pokiaľ ide o vodu, nie sú odkázaní na toto vecné bremeno. 
Ing. Beharka: 
- predniesol stanovisko komisie – vecné bremeno bolo vylúčené, Gondovci nebudú chodiť 
Fabianovcom  popred ich nehnuteľnosti, ktoré majú odkúpené už dávnejšie, 
- taktiež poukázal na to, že lavičku cez potok vybudoval pán Fabian, 
- záver je taký, že Gondovci majú kadiaľ chodiť a že vecné bremeno, ktoré bolo na 
minulom rokovaní MsZ dávané do návrhu, teraz bude vylúčené. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že súčasný stav je taký, že pozemok sa dlhodobo užíva rodinou Fabianovcov, 
pričom prechod cez neho majú aj Gondovci, keďže to nie je majetok Fabianovcov, 
- vníma to tak, že majú susedský problém, ktorý si nevedia vyriešiť, tak to naniesli na MsZ, 
aby to vyriešilo za nich, 
- Fabianovci nechcú, aby tam sused chodil a vyriešiť to chcú tak, že odkúpia pozemky, 
ktoré užívali 20 rokov, 
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- poukázal na to, že doposiaľ tieto pozemky nepotrebovali odkúpiť, nakoľko problém so 
susedom nemali, teraz vznikol susedský  problém, preto chcú pozemky odkúpiť, 
- poznamenal, že sa zdrží hlasovania, 
- myslí si, že ak ostane súčasný stav, tak sa nič nestane, rodina Fabianovcov bude aj 
naďalej užívať tento pozemok a svoje susedské vzťahy si budú musieť riešiť sami medzi 
sebou, ale MsZ tým o tom nerozhodne. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že v tejto fáze neexistuje riešenie, s ktorým by boli obidve strany spokojné, 
- pokiaľ ide o dvor, situácia sa bude musieť zmeniť aj keď sa to neodpredá, pretože 
geometrické plány boli presne identifikované  parcely, 
- poznamenal, že v rámci MsÚ budeme musieť povedať, čo s tým ďalej, alebo sa zabráni 
chodiť po dvore komukoľvek, čo je nezmysel, alebo budeme musieť uzavrieť nájomnú 
zmluvu s pánom Fabianom a problém bude pokračovať ďalej, 
- domnieva sa, že bude najlepšie, ak sa o tom rozhodne, pretože bezproblémové riešenie  
nebude, 
- odporučil, aby sa osobitne hlasovalo o pozemkoch tvoriacich záhradu a osobitne o dvore. 
Ing. Bubeník: 
- myslí si, že keď sa o tom nerozhodne dnes, vráti sa to naspäť, 
- navrhol pozemky odpredať Fabianovcom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrhy uznesení. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 164 k bodu 16/2. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 164. 
 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 165 k bodu 16/2. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  0 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 165. 
 
 
Bod 16/3 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poukázal na to, že predložený materiál je v súlade s námietkou, ktorú naniesol na 
ostatnom rokovaní MsZ, preto s touto zámenou súhlasil. 
 



15

PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 166 k bodu 16/3. 
Hlasovanie: 
za:  15   
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 166. 
 
Bod 16/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č.167 k bodu 16/4. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 167. 
 
Bod 16/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č.168 k bodu 16/5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 168. 
 
Body 16/6, 7, 8  
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k nasledujúcim 3 bodom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrhy uznesení. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrhy uznesení č. 169 k bodu 16/6, č. 170 k bodu 16/7 a č. 171 k bodu 16/8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 169 - 171. 
 
Bod 16/9 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 

- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č.172 k bodu 16/9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 172. 
 
Body 16/10, 11 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu k nasledujúcim 2 bodom. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrhy uznesení. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrhy uznesení č. 173 k bodu 16/10 a č. 174 k bodu 16/11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 173 a 174. 
 
Bod 16/12 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 175 k bodu 16/12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 175 
 
Bod 16/13 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 176 k bodu 16/13. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 176. 
 
Bod 16/14 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 177 k bodu 16/14. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 177. 
 
Bod 16/15 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 178 k bodu 16/15. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 178. 
 
Bod 16/16 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 179 k bodu 16/16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 179. 
 
 
 

K bodu 17 
 

Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
Ing. Bubeník: 
- informoval o činnosti komisie komunálneho rozvoja. 
Mgr. Antalová: 
- informovala o činnosti komisie sociálno-zdravotnej. 
Mgr. Jozef Kačenga:   
- informoval o činnosti komisie školstva a pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácií, 
- poďakoval vedeniu mesta a všetkým tým, ktorí sa podieľali na podpore a príprave osláv 
150. výročia gymnázia a taktiež poďakoval poslancom, že ocenili 150. ročné úsilie školy 
o výchovu mladých ľudí. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 180 k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 180. 
 
 
 

K bodu 18 
 
Žiados ť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie MŠ s v. Maximiliána Mária 
Kolbeho do siete škôl a školských zariadení 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- informoval o rokovaní s riaditeľom SKCH PhDr. Ing. Vilčekom a riaditeľkou Spojenej 
školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho Mgr. Ing. Hrušovskou Petríkovou, 
- pochválil spoluprácu so SKCH, 
- udelil slovo pani riaditeľke školy. 
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková: 
- poďakovala pánovi primátorovi a poslancom MsZ za promptné zaradenie žiadosti do 
dnešného rokovania MsZ, 
- zdôvodnila potrebu schválenia predloženej žiadosti, ako aj potrebu zriadenia takejto 
materskej školy, 
- vyjadrila sa k stacionáru – v meste existuje denný stacionár pre občanov so zdravotným 
znevýhodnením, v ktorom sú v podstate absolventi ich praktickej školy, ktorí sa nedajú 
zaradiť do pracovného života, 
- poznamenala, že SKCH je naklonená otvoreniu stacionára aj pre seniorov.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby 
prečítala návrh uznesenia.  
Bc. Ing. Brziaková: 
- prečítala návrh uznesenia č. 181 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 181. 
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K bodu 19 
Interpelácie, otázky poslancov 

 
Písomné interpelácie neboli doručené. 
 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že na predchádzajúcom rokovaní MsZ podal písomnú interpeláciu ohľadom 
verejného osvetlenia, na ktorú dostal písomnú odpoveď do 30 dní. Myslí si, že nebolo 
venované dostatok času a pozornosti odpovedi na túto interpeláciu. 
Poukázal na tieto nedostatky: 
- požadoval predložiť zoznam faktúr aj so sumami, ktoré boli zaplatené za elektrickú 
energiu a údržbu pri verejnom osvetlení. Konštatoval, že keď porovnal čísla v materiáloch 
daných na MsZ 15. 6. 2015 s číslami na webovej stránke mesta – záverečný účet, tak 
dostal tretie čísla. 
- požiadal o podanie vysvetlenia k tomu, že mu nie je možné poskytnúť ani časť 
projektovej dokumentácie, nakoľko jej vlastníckom je firma FIN.M.O.S, a. s. Poukázal na 
to, že Mesto Spišská Nová Ves v roku 2008 zaplatilo  spoločnosti PRIVEL, s. r. o., 
približne 1 mil. Sk za projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie a z tejto projektovej 
dokumentácie sa vychádzalo pri tvorbe ďalšej projektovej dokumentácie. Myslí si, že by 
mesto malo mať  túto projektovú dokumentáciu. 
- nedostal v interpelácii odpoveď na to, že požiadal o špecifikáciu, na základe ktorej bola 
nacenená suma na rekonštrukciu verejného osvetlenia, či ju mesto vôbec má, a ak ju 
nemá, na základe čoho kontroluje rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
- požiadal, aby úradníci, ktorí pripravujú odpovede na interpelácie, venovali tomu 
dostatočnú pozornosť. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že by bolo vhodné prísť aj skôr napr. za pani prednostkou, aby sa vyjasnili 
tieto disproporcie, pokiaľ nie je účel vystupovať na rokovaní MsZ s takýmito informáciami. 
- jedná sa o veľmi komplikovaný, rozsiahly projekt, ktorý je uprostred realizácie, dôležité je, 
aký bude celkový výsledok. 
Ing. Bednárová: 
-  vyjadrila sa k zmienke o 3. rôznych číslach, je to možné, treba za tým hľadať, čo tieto 
čísla schovávajú. Niekde môžeme mať v záverečnom účte aj položky, ktoré sú 
jednorázové, navýšenia, alebo poníženia, ktoré súvisia s príležitostnými podujatiami, napr. 
Spišský trh, vianočná výzdoba, takže môžu byť platné a dobré aj všetky čísla.  
- čo sa týka projektovej dokumentácie od spoločnosti PRIVEL, s. r. o., je k dispozícii na 
MsÚ, ale Mgr. Javorský neprejavil záujem o túto projektovú dokumentáciu, ale 
o projektovú dokumentáciu, ktorú spracovával koncesionár, 
- čo sa týka špecifikácie, podľa ktorej sa vykonáva kontrola, tá je tiež k dispozícii na MsÚ 
v jednom vyhotovení v tlačenej podobe a je súčasťou práve tej aktuálnej a nie našej 
projektovej dokumentácie, takže nie je možné poskytnúť k dispozícii celý projekt, 
- vyzvala Mgr. Javorského, že ak má záujem, môže prísť osobne nahliadnuť do projektu. 
Mgr. Javorský: 
- uviedol, že dal štandardnú  interpeláciu, ak bolo potrebné niečo dovysvetliť, mala ho pani 
prednostka kontaktovať, 
- myslí si, že úradníci by mali byť servisní pracovníci aj pre poslancov MsZ v určitých 
oblastiach a patrí sem aj podávanie odpovedí na interpelácie a otázky poslancov. 
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Mgr. Grečková: 
- nemyslí si, že MsÚ je servis pre poslancov, ako poslankyňa NR SR nikdy nemala pocit, 
že ministerstvá sú jej servis, nemalo by sa to dávať do takejto roviny, 
- čo sa týka ostatných vecí, nemôžu sa porovnávať reálne čísla s účtovníctvom, nakoľko 
nejde o jednoduché účtovníctvo. 
Mgr. Kačenga: 
- zablahoželal mestu za prvenstvo v súťaži o najkrajšiu knihu a propagačný materiál 
o Slovensku za rok 2015, do ktorej sa zapojilo s publikáciou Dejiny mesta Spišská Nová 
Ves, 
- informoval, že monografia o gymnáziu bude daná do komisionálneho predaja v TIC. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- opýtala sa, aký je stav s predajom domu na Hviezdoslavovej ulici, či nepouvažujeme nad 
znížením ceny, aby sme to čím skôr predali. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že sa to môže predložiť na budúce rokovanie MsZ. 
Ing. Beharka: 
- informoval o zasadnutí MsV č. 6, na ktorom bol prítomný aj zástupca z lokality Červený 
jarok Ing. Žipaj, ktorý požiadal MsV, aby podporili v MsZ vybudovanie novej cesty 
a verejného osvetlenia v tejto lokalite. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že s predstaviteľmi tejto lokality už rokovali a navrhlii riešenie, s ktorým 
súhlasili. 
 

 
K bodu 20 

Záver 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do Hotela Metropol. 
 
 
 
             PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.          Ing. Jela Bednárová, v. r. 
                   primátor mesta            predno stka MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  152 – 181. 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
Ing. Michal Beharka, v. r.     
 
Mgr. Andrej Cpin, v. r.   
 
Zapísala: Mária Husová    
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková              
 
V Spišskej Novej Vsi, 23. 3. 2016 
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