
1

        

 
 
 
 

Zápisnica 
 
 

napísaná 10. decembra 2018 na ustanovujúcom zasadnu tí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 

konanom v obradnej sieni Radnice  
 
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, požiadal prítomných, aby povstali 
a vypočuli si štátnu hymnu Slovenskej republiky. 
 

V úvode rokovania ustanovujúceho mestského zastupiteľstva odznela štátna hymna 
Slovenskej republiky. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  48         
      z toho poslanci MsZ  17           
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:       11.15 hod.   
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.15 hod. 
 
 

K bodu 2 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, otvoril ustanovujúce  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom privítal všetkých prítomných a pozvaných hostí, menovite 
poslanca NR SR Miroslava Ivana, predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. 
Rastislava Trnku, starostov a primátorov regiónu Spiš, riaditeľov mestských organizácií, 
riaditeľov škôl, vedúcich oddelení mestského úradu a všetkých ostatných hostí, ktorí prijali 
pozvanie na túto ustanovujúcu schôdzu. 
 

Poďakoval všetkým prítomným a neprítomným za dlhoročnú spoluprácu, podporu 
aj kritiku pokiaľ bola pravdivá a oprávnená, pretože všetko to napomáhalo posúvať naše 
mesto dopredu v uplynulých funkčných obdobiach. Poprial novozvolenému primátorovi 
a novozvolenému mestskému zastupiteľstvu, aby bolo ešte úspešnejšie ako doteraz, aby 
naše mesto a náš región napredoval.   
  

Za zapisovateľku záznamu z dnešného zastupiteľstva PhDr. Ján Volný, PhD., určil 
JUDr. Luciu Dulákovú. 

Za overovateľov zápisu určil Adnana Akrama a Ľubomíra Vaica a návrhovú komisiu 
v zložení Mgr. Jozefa Kačengu a Mgr. Andreja Cpina. 
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K bodu 3 

 
Oznámenie výsledkov vo ľby primátora a volieb do mestského zastupite ľstva 

 
PhDr. Ján Volný, PhD. požiadal predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Ladislava 

Lučivjanského, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, 
ktoré sa konali 11. novembra 2018 v meste Spišská Nová Ves. 

 
Ing. Lučivjanský informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta 

Spišská Nová Ves.    
Zároveň oznámil, že Ing. Pavla Bečarik písomne odmietnol zložiť sľub poslanca, 

v dôsledku čoho mu zanikol mandát poslanca podľa § 25 ods. 2 písm. a) zákona 
o obecnom zriadení, informoval o nastúpení  poslankyne – náhradníčky, Bc. Ing. Janky 
Brziakovej, ktorá získala najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode 2 – SEVER, 
na uprázdnený mandát poslanca, ktorá zloží predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona 
o obecnom zriadení, nakoľko pôjde o jej prvé zasadnutie, ktorého sa zúčastní, a takisto 
informoval, že Oliver Búza z dôvodu pretrvávajúcej práceneschopnosti zloží zákonom 
predpísaný sľub na prvom zastupiteľstve, ktorého sa zúčastní. 
 
 

K bodu 4  
 

Zloženie s ľubu zvoleného primátora mesta 
 

Ing. Lučivjanský vyzval novozvoleného primátora - Ing. Pavla Bečarika, aby 
v súlade s § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta. Ing. Pavol Bečarik zložil zákonom predpísaný sľub, čo potvrdil svojím 
podpisom do Pamätnej knihy mesta a od predsedu mestskej volebnej komisie prevzal 
osvedčenie o zvolení za primátora mesta Spišská Nová Ves. 

 
Po zložení sľubu PhDr. Ján Volný, PhD., zablahoželal Ing. Pavlovi Bečarikovi 

k zvoleniu do funkcie a odovzdal mu primátorské  insígnie. 
 
 

K bodu 5 
 

Zloženie s ľubu poslancov mestského zastupite ľstva 
 
 Ing. Lučivjanský vyzval Mgr. Petra Bednára, aby v mene budúcich poslancov 
prečítal a zároveň zložil v súlade s § 26 zákona o obecnom zriadení zákonom predpísaný 
sľub. Mgr. Peter Bednár prečítal sľub poslanca mestského zastupiteľstva, prevzal  od 
predsedu mestskej volebnej komisie osvedčenie o zvolení sľub, a zloženie sľubu potvrdil 
svojím podpisom do Pamätnej knihy mesta. Následne Ing. Lučivjanský vyzval osobitne 
každého z budúcich poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva vyslovením slova sľubujem a jeho zloženie potvrdili podpisom do Pamätnej 
knihy mesta. 
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Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva: 
Adnan Akram 
Mgr. Peter  Bednár 
Mgr. Tomáš Cehlár 
Mgr. Andrej Cpin  
PaedDr.  Dávid Demečko, PhD.  
MUDr. Iveta Fulková 
Mgr. Ing. Igor Geletka 
Ing. Jozef Gonda 
Mgr. Jozef Kačenga 
Ing. Ľubomír Pastiran 
MUDr. Alena Pekarčíková 
Valter  Retter 
RNDr. Ladislav Ruttkay 
Ľubomír  Vaic 
PhDr. Ján Volný, PhD. 
Ing. Zuzana Záborská 
MUDr. Peter Zelený  
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý následne  
potvrdili svojím podpisom do Pamätnej knihy mesta a od predsedu mestskej volebnej 
komisie prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej 
Novej Vsi. 
 

Ing. Pavol Bečarik ako nový primátor mesta Spišská Nová Ves privítal prítomných 
na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, skonštatoval, že Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Novej Vsi je uznášaniaschopné, keďže bolo prítomných 17 poslancov  
a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 
Za návrhovú komisiu prečítal návrh uznesenia č. 1/2018 k bodom 3 – 5 Mgr. Jozef 

Kačenga. Primátor mesta dal za návrh uznesenia hlasovať. 
 

Hlasovanie:  
za:   17 
A. Akram, Mgr. Bednár, Mgr. Cehlár, Mgr. Cpin, PaedDr. Demečko, PhD., MUDr. Fulková, 
Mgr. Ing. Geletka, Ing. Gonda, Mgr. Kačenga, Ing. Pastiran, MUDr. Pekarčíková,V. Retter, 
RNDr.  Ruttkay, Ľ. Vaic, PhDr. Volný, PhD., Ing. Záborská, MUDr. Zelený  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 

Primátor mesta skonštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 1. 
 
 

K bodu 6 
 

Príhovor primátora mesta 
 

Ing. Bečarik predniesol slávnostný príhovor, v rámci ktorého  poďakoval 
doterajšiemu vedeniu mesta na čele s PhDr. Jánom Volným, PhD. za prácu odvedenú pre 
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občanov mesta. Uistil prítomných, že v tomto trende bude pokračovať. Poďakoval 
občanom, ktorí v sebe pocítili zodpovednosť za chod vecí verejných a prišli voliť. Vyjadril 
svoju snahu byť primátorom pre všetkých občanov mesta bez rozdielu ich vierovyznania 
a politickej príslušnosti, pričom post primátora mesta, poslanca mestského zastupiteľstva i 
prácu úradníka vníma predovšetkým ako každodennú službu občanom. Opísal prejavy 
politickej nekultúry a vyjadril vôľu, že na komunálnej úrovni bude spoločne s poslancami 
pracovať predovšetkým v prospech občanov mesta. 
 

 
K bodu 7 

 
Záver 

 
 
 
 

Ing. Bečarik primátor mesta, ukončil ustanovujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na čašu vína do zasadacej 
miestnosti. 
 
 
 
 
 
   
                  Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                Ing. Mar ián Kellner, v. r. 
                      primátor mesta                    prednosta  MsÚ 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č.  1. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Adnan Akram, v. r.       
 
 
Ľubomír Vaic, v. r.           
 
 
Zapisovateľka: JUD. Lucia Duláková, v. r.  
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 12. 12. 2018 


