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Zápisnica 
 

napísaná 29. novembra 2018 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 mestského zastupiteľstva, riaditeľov 
mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, študentov Gymnázia na Javorovej ulici a 
ostatných prítomných. V úvode rokovania posledného mestského zastupiteľstva 
v príslušnom volebnom období odznela štátna hymna SR. 

 
PhDr. Volný, PhD., uviedol, že o vystúpenie požiadal riaditeľ Domu Matice 

slovenskej Mgr. Zacher, PhD., a predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi Mgr. Jolana Prochotská a udelil im slovo. 
Mgr. Zacher, PhD.: 
- pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste poďakoval za príkladnú 
spoluprácu medzi mestom Spišská Nová Ves a Maticou slovenskou a odovzdal mestu 
Spišská Nová Ves Cenu predsedu Matice slovenskej. 
Mgr. Prochotská: 
- poznamenala, že za 2 roky bude mať Miestny odbor Matice slovenskej storočnicu, patrí 
medzi najstaršie vo východoslovenskom kraji, 
- váži si, že mesto im vychádza v ústrety a pomáha im aj finančne, 
- poďakovala za pomoc, ústretovosť a podporu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- vzhľadom na to, že je to posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto 
volebnom období a že dochádza k výrazným zmenám, poďakoval za obrovský kus 
vykonanej práce pre mesto a odovzdal kvety pani zástupkyni Mgr. Grečkovej, pani 
poslankyni Mgr. Antalovej, pani prednostke Ing. Bednárovej, poslancom Ing. Beharkovi, 
Ing. Bubeníkovi, Mgr. Demečkovi, Ing. Jančíkovi, Mgr. Javorskému, Ing. Kolesárovi, Ing. 
Majerníkovi a riaditeľovi STEZ p. Magdoškovi, 
- informoval, že zastupovaním prednostu mestského úradu bude zatiaľ poverený Ing. 
Kellner a riadením STEZ Ing. Hovaňák. 
 

Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 19 poslancov,  MsZ 
bolo uznášaniaschopné. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  41           
     z toho poslanci MsZ  19            
               ostatní prítomní      22              
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Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:         9.00 hod.   
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:     12.40 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 
Mgr. Danielu Antalovú a Mgr. Leu Grečkovú, do návrhovej komisie Mgr. Jozefa Kačengu, 
Mgr. Andreja Cpina a Ľubomíra Vaica.  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za uznesenie č. 537 k bodu 3. 
Hlasovanie: 
za:  18    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 537. 
 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ, 
- navrhol doplniť nový bod s názvom Poskytnutie dotácií športovým klubom a zaradiť ho 
do programu ako bod 16 a číslovanie ostatných bodov posunúť, 
- opýtal sa, či má ešte niekto doplňujúce návrhy do programu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- navrhol stiahnuť z programu rokovania MsZ bod č. 15  Vysporiadanie sústav IBV (Malé pole, 
Blaumont, Iglovia) a ostatných odberov elektrickej energie napojených na sústavu verejného 
osvetlenia z dôvodu, že je to dôležitý bod, vecné a finančné náležitosti nie sú jednoznačne 
určené a tiež z toho dôvodu, že nebol predložený na rokovanie v komisii komunálneho rozvoja. 
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Mgr. Javorský: 
- navrhol stiahnuť z programu rokovania MsZ bod č. 9 Návrh rozpočtu mesta Spišská 
Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021, 
- myslí si, že nie je správne, aby terajšie MsZ, kde takmer polovica poslancov nebude 
pokračovať v nasledujúcom volebnom období a taktiež dochádza k zmene na poste 
primátora mesta, rozhodovalo o rozpočte pre budúce MsZ, 
- pripomenul pánovi primátorovi, že po voľbách v roku 2006 žiadal od vtedajšej pani 
primátorky, aby končiace MsZ neschvaľovalo rozpočet, vtedy to všetci rešpektovali.  
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že v roku 2006 nové MsZ rozpočet schvaľovalo, ale sa s ním nestotožnilo 
natoľko, že bol schvaľovaný ešte raz v januári, pričom mesto šlo do provizória, čo nebol 
veľmi dobrý signál, 
- poznamenal, že novozvolený primátor mesta Ing. Bečarik požiadal, aby sa rozpočet 
schválil v terajšom MsZ, 
- myslí si, že rozpočet je  pripravený dobre, bol prerokovaný vo finančnej komisii,  
- uviedol, že je to štartovací rozpočet, ktorý ešte prejde niekoľkými zmenami, 
- dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Ing. Geletku – stiahnuť z rokovania MsZ bod 
č. 15 Vysporiadanie sústav IBV (Malé pole, Blaumont, Iglovia) a ostatných odberov 
elektrickej energie napojených na sústavu verejného osvetlenia  
Hlasovanie: 
za:  8    
proti:  5 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
-  dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Javorského – stiahnuť z rokovania bod č. 9  
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021 
Hlasovanie: 
za:  7    
proti:  8 
zdržali sa: 4 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za predložený a ním doplnený program. 
Hlasovanie: 
za:  12    
proti:  1 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
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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. Plnenie uznesení MsZ 
6. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves 
7. Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ 

Komenského v Spišskej Novej Vsi – návrh na zmenu uznesenia 
8. Návrh  3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 
9. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021 
10. VZN č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 
11. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta Spišská Nová 

Ves 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 
13. Správa o výsledkoch následnej kontroly 
14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
15. Vysporiadanie sústav IBV (Malé pole, Blaumont, Iglovia) a ostatných odberov elektrickej 

energie napojených na sústavu verejného osvetlenia 
16. Poskytnutie dotácií športovým klubom 
17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 

Vsi 
18. Vystúpenie  predsedov poslaneckých klubov 
19. Záver 

 

PhDr. Volný, PhD.: 
- doplnil ešte informáciu, že o 12.30 hod. je naplánovaný spoločný obed s veľvyslancom 
USA na Slovensku p. Adamom Sterlingom. 
  

 
K bodu 5 

 
Plnenie uznesení MsZ 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 5 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  19    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 538. 

 
 

K bodu 6 
 

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o ur čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení zriadených na území mesta Spi šská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ, o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala 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 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 539. 
 
 

K bodu 7 
 

Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ 
Komenského v Spišskej Novej Vsi 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku MsÚ, o uvedenie materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala informáciu o návrhu zmeny uznesenia. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 540. 
 
 

K bodu 8 
 
Návrh  3. zmeny rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018 
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. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Topoliovej za úvodné slovo a požiadal o stanovisko predsedníčku 
finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť 3. zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2018. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 541. 
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K bodu 9 
 

Návrh rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poďakoval Ing. Topoliovej za úvodné slovo a požiadal o stanovisko predsedníčku 
finančnej komisie. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predniesla stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť rozpočet mesta 
Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- poznamenal, že predložený rozpočet vníma ako štartovací, ktorý bude možné viackrát 
zmenami upraviť,  
- pre nových poslancov, ako aj nového pána primátora, by bolo vhodné povedať, aké veci 
podstatného charakteru v rozpočte nie sú zahrnuté, ale budú sa musieť s nimi zaoberať. 
- poukázal na nasledovné: 
- od mája 2019 nás čakajú splátky úveru na 2. etapu miestnych komunikácií, čo je viac ako 
cca 300 000 eur, ktoré sa budú musieť v budúcom roku nad rámec rozpočtu zaplatiť, 
- v rozpočte je zahrnutá len jedna časť prostriedkov na dofinancovanie futbalového 
štadióna, a to 400 000 eur – predpokladá sa, že čiastka bude vyššia, 
 - v rozpočte máme len 500 000 eur na dofinancovanie príspevku na výkony vo verejnom 
záujme, týkajúce sa príspevku na MHD, pričom bude chýbať cca 350 000 eur, 
- poukázal na prvý dodatok k druhej koncesnej zmluve na verejné osvetlenie, kde je každý 
rok cca 46 000 eur a ďalšie navýšenie príspevku na verejné osvetlenie v rozpočte chýba, 
- v rozpočte chýbajú rozvojové programy, ako napr. výstavba nových detských ihrísk, 
- poukázal na deficit stavebných investícií, 
- v súvislosti s verejnoprospešným prácami uviedol, že mesto bude musieť čistiť viac 
priestranstiev a chodníkov, v tomto smere sa v oblasti osvety urobilo veľmi málo, 
- na OKS bolo na čistenie chodníkov 6 000 eur, pridalo sa im 3 000 eur, nevie, či pre ručné 
čistenie to bude postačovať, 
- čo sa týka strojného čistenia je tam navýšenie zo 120 000 eur na 150 000 eur, verí, že 
táto čiastka nebude dočerpaná  a že bude postačujúca na to, aby bola zabezpečená 
zimná údržba k spokojnosti obyvateľov, 
- poznamenal, že všetky pripomienky majú len konštatujúci charakter a že nemá návrh na 
zmenu alebo úpravu rozpočtu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- informovala, že bude spustený projekt, aby sa pomohlo obciam v štartovacom období pri 
zimnej údržbe, keď majú prebrať do svojich kompetencií starostlivosť o chodníky a že 
ÚPSVaR im vyjde v ústrety a poskytne zamestnancov s úhradou ich mzdy na 6 mesiacov, 
- myslí si, že to bude výpomoc a že nebude potrebné čerpať navyše prostriedky z OKS. 
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Mgr. Javorský: 
- reagoval na pripomienky pána primátora v rámci bodu 4 Návrh na chválenie programu 
rokovania a uviedol, že v januári 2007 bol schválený rozpočet, ktorý bol takmer totožný 
s rozpočtom, ktorý nebol schválený v roku 2006, chápal to ako politické rozhodnutie, 
- poukázal na to, že pri predkladaní rozpočtu bolo dobrým zvykom, že jednotliví vedúci 
oddelení a riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií si obhajovali svoj rozpočet, 
- poznamenal, že na finančnej komisii nebol, nakoľko dostal materiály len k 3. zmene 
rozpočtu, materiál rozpočet na roky 2019 – 2021 nebol zaslaný členom finančnej komisie 
a predpokladá, že bol predložený na zasadnutí komisie, čo sa určite nedalo v priebehu 
rokovania komisie naštudovať, 
- podotkol, že všetky materiály, ktoré dostával na zasadnutie finančnej  komisie študuje 
a myslí si, že aj pripomienky, ktoré mal na rokovaní komisie boli podoplňované a otázky 
vysvetlené, 
- opýtal sa predsedníčky finančnej komisie, či boli uznášaniaschopní. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- uviedla, že komisia bola uznášaniaschopná. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že rozpočet je štartovací a celkovo neprihliada na to, čo by mohlo nové 
MsZ chcieť, je málo rozvojový a je nastavený tak, aby bol vyrovnaný, 
- chýba v ňom predpokladaný nárast na MHD, zimnú údržbu a nákup techniky na zimnú 
údržbu, 
- myslí si, že nové vedenie mesta sa bude musieť týmto rozpočtom zaoberať veľmi rýchlo, 
pretože podľa tohto rozpočtu by  mesto vydržalo niekoľko mesiacov, 
- poukázal na optimistický nárast prostriedkov od štátu, je rád, že rozpočet nejde na plných  
13 %, ale len na 11 %,  
- uviedol, že ho zarazil 11 %-ný nárast miezd mestského úradu, čo je v číselnom vyjadrení  
220 000 eur  ročne, 
- poukázal na rezervný fond, ktorý je naplánovaný v rozpočte k 31. 12. 2019 vo výške  
17 000 eur a ak sa prenesú prostriedky zo záverečného účtu, tak tam bude cca 300 000 
eur, pričom v roku 2015 to bolo 1 680 000 eur. 
Ing. Záborská: 
- poukázala na to, že v apríli tohto roku bolo prijaté uznesenie, ktorým sa zobrala na 
vedomie monitorovacia správa rozvojového dokumentu mesta a bol schválený Akčný plán 
na roky 2018 – 2020, 
- reagovala na časť rozpočtu, ktorá sa týka rozvojovej politiky na najbližšie obdobie 
a poznamenala, že rozvojový dokument mesta je schválený na r. 2011 – 2020, to 
znamená, že vstupujeme do posledného dvojročného obdobia jeho plnenia, 
- predpokladá, že tieto posledné dva roky by mali byť aj predmetom jeho radikálnej zmeny, 
alebo prípravy nového rozvojového dokumentu, čo je povinnosťou zo zákona o podpore 
regionálneho rozvoja, 
- podotkla, že vstupujeme do posledných dvoch rokov programového obdobia európskej 
únie, 
- v súvislosti s tým, čo teraz uviedla, považuje programový rozpočet v tejto časti 
manažmentu rozvoja mesta za absolútne nekonkrétny, nevidí v ňom väzby a súvislosti  na 
schválený Akčný plán na roky 2018 – 2020, 
- poznamenala, že ju to mrzí, nakoľko si myslí, že práve rozvojová politika obnáša činností 
celého mesta a mestského úradu a táto časť programového rozpočtu o tom vôbec 
nehovorí. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  11     
proti:  3 
zdržali sa: 5 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 542. 
 
 

K bodu 10 
 
VZN č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Dulákovú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Duláková: 
- podala 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 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasoval: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 543. 

 
 

K bodu 11 
 
Poskytnutie náhrady platu za nevy čerpanú dovolenku primátora mesta Spišská Nová Ves 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 11 a požiadal JUDr. Dulákovú, vedúcu právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Duláková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
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Mgr. Javorský: 
- opýtal sa, o akú sumu sa jedná. 
JUDr. Duláková: 
- jedná sa cca o dvojmesačný plat primátora mesta. 
Mgr. Javorský: 
- to znamená, že sa jedná cca o 8 000 eur, 
- poznamenal, že v klube diskutovali o tom, že by navrhli končiacemu primátorovi mesta 
odmenu za vykonanú prácu,  
- poukázal tiež na to, že ustanovujúce MsZ sa bude konať 10. 12. 2018, to znamená, že 
podľa nového zákona odchodné už bude zvýšené  z trojmesačného na päťmesačné, 
- uviedol, že bude hlasovať za predložený návrh, ale bol by rád, keby sme ocenili 
primátora odmenou a nie takto. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- uviedla, že dovolenka primátorovi mesta patrí, navrhla nespájať to s odmenou, 
- podotkla, že za celé funkčné obdobie sa primátor zúčastňoval všetkých akcií 
usporiadaných v meste, ľudia si to veľmi vážili, 
- má informáciu, že primátor chce z tejto sumy časť venovať na dobročinné účely. 
Mgr. Javorský: 
- je mu ľúto, že jeho príspevok nebol pochopený, nesiaha primátorovi na to, čo sa ide 
schvaľovať,  
- uviedol, že bude hlasovať na predložený návrh. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- pokiaľ má dobrú informáciu, primátorovi mesta nemôže byť udelená odmena podľa 
platného zákona, platí to aj pre poslancov, 
- poznamenal, že z tejto sumy prispeje aj na dobročinné účely, 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia  k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 544. 
 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol prestávku od 10.43 hod. – 11.00 hod. 

 
 
 

K bodu 12 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019  
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 12 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu. 
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Ing. Biskup: 
- podal 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  k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 545. 

 
 

K bodu 13 
 

Správa o výsledkoch následnej kontroly 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 13 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal 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 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  18     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 546. 
 

 
K bodu 14 

 
Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložila: Ing. Jela Bednárová, prednostka mestské ho úradu  
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal Ing. Kellnera, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, o uvedenie materiálu, 
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Bod 14/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal 
návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14/1. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 547. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- navrhol, aby pri ďalších bodoch nehnuteľností návrhová komisia nečítala znenia návrhov 
uznesení, požiadal o hlasovania k bodom, tak ako sú písomne predložené. 
 
Bod 14/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 
14/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 548. 
 
Bod 14/3/1 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že nie je presvedčený o tom, aby poslanci končiaceho MsZ mali začať nové 
prípady predaja a posúvať ich novému MsZ na schválenie, 
- myslí si, že by bolo správne, aby sa zdržali nových predajov. 
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PhDr. Volný, PhD. 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 14/3/1, tak ako bol písomne 
predložený. 
Hlasovanie: 
za:  13   
proti:  0 
zdržal sa: 6 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 549. 
 
Bod 14/3/2 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 
14/3/2, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržal sa: 3 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 550. 
 
Bod 14/4 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol, aby sa neschválil tento predaj pozemku. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- podotkol, že uznesenie je formulované negatívne, 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 14/4, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 551. 
 
Bod 14/5 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
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- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 
14/5, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  9     
proti:  0 
zdržal sa: 9 
nehlasoval: 1 
Predaj nebol schválený.  
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 552. 
 
Bod 14/6 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 
14/6, tak ako bol písomne predložený. 
Hlasovanie: 
za:  19     
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 553. 
 

Bod 14/7 
Ing. Kellner: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- vzhľadom na to, že poslanci nemajú nárok na odmenu a že tohto roku im bola dosť 
výrazne znížená odmena za výkon funkcie navrhol, aby odkupná cena notebooku 
s príslušenstvom bola 1 euro, 
- poznamenal, že väčšina poslancov darovala svoj notebook ľuďom, ktorí to potrebovali 
a požiadali ich o to. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že pokiaľ nejde o predaj majetku, ktorý je za obvyklú cenu, v tomto prípade 
podľa znaleckého posudku, mal by byť uvedený osobitný zreteľ, prečo by cena mala byť 
znížená a tým pádom najprv by bolo schvaľovanie osobitného zreteľa a na budúcom MsZ 
12-imi hlasmi schválenie konečné. 
Mgr. Javorský: 
- pokiaľ má informácie, nejedná sa o znalecký posudok, ale ide o odporúčanie ceny firmou 
K-CORP, s. r. o., ktorá odpredala tieto notebooky, 
- uviedol, že sú to štvorročné notebooky, ich reálna hodnota je nižšia ako 80 eur, 
- ako osobitný zreteľ navrhol súhlas 2/3 poslancov.  
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že zákon o majetku obci hovorí, že osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, to 
že bude hlasovať väčšina, nie je zdôvodnenie. 
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PhDr. Volný, PhD.: 
- opýtal sa Mgr. Javorského, či trvá na svojom návrhu. 
Mgr. Javorský: 
- odpovedal, že trvá na svojom návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Javorského a poznamenal, že uznesenie 
bude totožné s navrhovaným, len suma bude 1 euro a vypustí sa text ...určenej posudkom, 
- požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia k bodu 14/7. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 554. 
 
 

K bodu 15 
 
Vysporiadanie sústav IBV (Malé pole, Blaumont, Iglo via) a ostatných odberov elektrickej 
energie napojených na sústavu verejného osvetlenia 
Predložil: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Bednárovú, prednostku mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Bednárová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- uviedol, že návrh na stiahnutie bodu  z programu rokovania MsZ dával z dvoch dôvodov, 
a to vecného a finančného, 
- poukázal na to, že v dôvodovej správe je odkomunikovaná len vecná časť a že tento 
materiál nebol prerokovaný v komisii komunálneho rozvoja, preto  nevedia posúdiť, či je to 
naozaj tak, ako je to deklarované v Dodatku č. 1, 
- taktiež nevedia posúdiť, či suma 337 596 eur s DPH je naozaj hodná dvoch doplnení 
prílohy č. 1 a č. 4, 
- čo sa týka ceny, nie je to uvedené ani v dôvodovej správe, ani v predloženom materiáli, 
preto uviedol  nasledovne: čo sa týka prvých dvoch zmlúv, platíme za tzv. združenú 
dodávku elektrickej energie, ktorá sa skladá z dvoch častí, a to za distribúciu (káble), po 
ktorých sa dodáva elektrická energia a za dodávku elektrickej energie za jednotlivé 
kilowatthodiny. V koncesnej zmluve o tom, že sa táto časť  môže zvýšiť sa píše v čl. 13.3 
a to takým spôsobom, že sa neuvažuje o zvýšení celej tejto združenej dodávky elektrickej 
energie, ale iba za distribúciu. Tam si koncesionár od nás nárokuje  iba zvýšenie jednej 
časti a to takým spôsobom, že  ak úrad pre reguláciu zmení  tieto distribučné tarify (je ich 
5) a zvýši ich, vtedy automatický sa cena zvýši a nám to koncesionár iba oznámi. Ak by sa 
tieto ceny znížili, nám sa cena nezníži. Podotkol, že rozdiel medzi rokom 2017 a 2018 bol 
v týchto distribučných cenách 2 %; 
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- poukázal na to, že  v tomto dodatku pribudli body 2.3 a 2.4, ktoré hovoria o cene za 
dodávku elektrickej energie, pričom v 1. zmluve  koncesionár nežiadal navýšenie za 
dodávku elektrickej energie, ale v týchto dvoch bodoch je to už zahrnuté, 
- upozornil na to, že ak sa to teraz odsúhlasí, dobrovoľne podpíšeme navýšenie ceny aj za 
dodávku elektrickej energie, 
- uviedol, že bolo by vhodné, aby sa tento dodatok prebral minimálne na komisii 
komunálneho rozvoja, 
- dal pozmeňujúci návrh:  
   - v bode č. 2 doplniť: 
     a) v znení dodatku č. 1 vypustiť body 2.3. a 2.4. 
     b) prepracovať body 13.2 a 13.3. koncesnej zmluvy zo dňa 3. 7. 2015, aby boli pre obe         
zmluvné strany vyvážené a nie jednostranne výhodné. Následne dohodnutý návrh 
zmluvných strán riešiť formou písomného dodatku k zmluve v zmysle bodu 18.3. 
koncesnej zmluvy. 
Ing. Bednárová: 
- vyjadrila sa, že nie celkom tomu rozumie, pretože parameter 1 kus je 1 kus a 4 kusy sú 4 
kusy, nevie, čím by sa to dalo doplniť, 
- čo sa týka výšky ceny dodávky energie a nových zariadení, prebehlo riadne verejné 
obstarávanie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- súhlasil s tým, že 1 kus je 1 kus, ale nevedia, čo z tej ceny aký balík prislúcha a nemajú 
istotu, či sa náhodou tieto svetelné body neprekrývajú s prácami v prvej a druhej etape, 
- čo sa týka ceny, tá bola vysúťažená v prvej koncesionárskej zmluve, kde jedna časť bola 
nevýhodná pre nás, nakoľko je tam spomenuté len zvýšenie ceny, 
- podotkol, že v tomto dodatku podsúvame zvýšenie ceny výhodné pre koncesionára, čo 
sa nepovedalo, chýbalo to v súťažných podkladoch. 
Mgr. Javorský: 
- myslí si, že táto téma bude veľkým bojom nového MsZ, 
- poznamenal, že Mgr. Ing. Geletka je odborník na túto tému, má to naštudované, 
- uviedol, že ho pobavilo ziatenie, že až teraz sa zistilo, že od roku 2007 je na nás 
napojené osvetlenie pri nákupných centrách, o čom sa doteraz nevedelo, 
- opýtal sa, ako sa spravuje majetok mesta, keď až vďaka dodávateľovi sa zistilo, že na 
náš odber sú napojení iní odberatelia a mesto to platilo, 
- poukázal na to, že takejto diskusii sa mohlo predísť, ak by sa plnili požiadavky poslancov 
tohto MsZ, 
- poznamenal, že niekoľkokrát požadovali, aby dostali presné informácie o troch 
najväčších investíciách tohto volebného obdobia, a to sú rekonštrukcie ciest, osvetlenia 
a futbalového štadióna, nič z toho nedostali, 
- poznamenal, že v zásade nie sú proti napojeniu týchto bodov, ale nech je to čisté, jasné 
a nech sa nezvýhodňuje dodávateľ ešte viac, ako doteraz a nech sa tieto veci prediskutujú 
na príslušných komisiách, ktoré sú k tomu zriadené. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- reagoval na to, ako spravujeme majetok mesta a uviedol, že odkedy je vo funkcii 
primátora mesta, ani jedna nehnuteľnosť sa nepredala bez verejnej súťaže, pričom 
poukázal na to, ako to bolo v minulosti, keď sa domy na námestí predávali za smiešne 
sumy, bez súťaží politickým nominantom. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že pán primátor je vo funkcii 12 rokov a že ak niekto získal majetok 
v rozpore s vtedy platným zákonom a mal o tom vedomosť, bolo jeho povinnosťou chrániť 
záujmy mesta, mal napadnúť takýto predaj, teraz je zbytočné o tom hovoriť, 
- podotkol, že v tomto období, keď sa to schvaľovalo, nebol poslancom MsZ. 
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Ing. Gonda: 
- poznamenal, že pri príprave na dnešné rokovanie MsZ si tak vnútorne povedal, že je to 
posledné MsZ v tomto volebnom období, veľakrát to bolo hektické, ale že dnes by to malo 
byť MsZ takého všeobecného zmierenia, bez nejakých konfliktov a že veci, ktoré 
nevybojovali a nevybavili doteraz, už na poslednom rokovaní MsZ nevybavia, 
- poukázal na to, že ak by sa z tohto pohľadu aj pripravovali materiály na rokovanie MsZ, 
nemuseli sa stretnúť s materiálom, o ktorom sa teraz rozpráva, nakoľko všetci dobre 
vedeli, že je to vysoko konfliktná téma,  
- poukázal na to, že v rozpočte na rok 2019  je na verejné osvetlenie 781 000 eur a keď 
pripočíta tento dodatok, t. j. 46 000 eur, tak je to cca 830 000 eur, ktoré sa budú  
permanentne 8 - 10 rokov dávať na verejné osvetlenie. Pôvodne sa dávalo na verejné 
osvetlenie 404 000 eur, teraz je to nárast o 100 %. 
- poznamenal, že pri otvorení pamätníka verejného osvetlenia pán primátor povedal, že 
rekonštrukcia verejného osvetlenia bola financovaná z úspor, ktoré sa z rekonštrukcie 
verejného osvetlenie získali. Súhlasil s tým, že aj z úspor, ale aj z investície mesta vo 
výške 400 000 eur, každý rok po dobu 9 – 10 rokov. Uviedol, že to nemusí byť konečná 
čiastka, pretože v priebehu tých rokov, kedy je platná koncesná zmluva, bude určite 
dochádzať k úprave z titulu zvýšenia cien dodávky elektrickej energie; 
- podotkol, že v najbližšom volebnom období bude snaha, aby dostali k tomu vysvetlenie, 
- poukázal na to, že už teraz je vidno, že je to ďalšia položka rozpočtu, ktorá je 
nedocenená a postihne investície v ďalšom období, 
- požiadal kolegov, aby sa nezbavovali zodpovednosti a aby zvážili, či sú natoľko 
zodpovední, či budúcnosť nás nedobehne v tom, že zadlžíme mesto na dlhšie obdobie a 
požiadal ich, aby si našli čas a priestor na to, aby to znova prehodnotili.  
Ing. Bednárová: 
- reagovala na pripomienku Mgr. Javorského - uviedla, že platby neboli len tak, 
zabezpečovali sme verejné osvetlenie. 
- poznamenala, že  Mgr. Ing. Geletka nemá dôvod  veriť tomu, že či sa prekrývajú alebo 
neprekrývajú nejaké počty, to absolútne vylúčila, 
- uviedla, že o majetok mesta sa staráme práve tým, že sme ho zveľadili a investovali do 
toho. To, že sú tam nové rozvádzače, práve to umožňuje lepšiu kontrolu, dovtedy to 
nebolo možné rozpoznať. 
- poznamenala, že Ing. Gonda hovorí len o číslach, čo nás všetko dobehne, ale podotkla, 
že máme nové verejné osvetlenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- pripomenul, že keď sa končila rekonštrukcia 1. etapy, požiadal o odovzdávajúci protokol 
ku všetkým prácam, ktoré boli zrealizované a ktoré tvorili prílohu č. 1 prvej zmluvy, čo mu 
bolo poskytnuté, ale keď potom žiadal, aby to dostal aj s jednotlivými cenami, následne 
dostal materiál, v ktorom už boli rozdiely. 
T. Hamráček: 
- uviedol, že materiály boli predložené poslancom mestského zastupiteľstva načas, mali 
možnosť si to skontrolovať a prísť za ním na mestský úrad, 
- informoval o tom, že prebehla kontrola NKÚ, počty sedia, máme pasportizáciu, všetko sa 
dá zdokladovať. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- poznamenal, že materiály dostali 5 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 
Uviedol, že ak by boli podklady pripravené na rokovanie v komisii, tam by sa to 
prerokovalo a vysvetlilo. 
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- ku kontrole NKÚ sa nevedel vyjadriť, nakoľko nevie, čo bolo predmetom kontroly, 
- znova pripomenul situáciu, keď upozornil na chýbajúce stavebné povolenie. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Ing. Geletku. 
Mgr. Kačenga: 
-  prečítal pozmeňujúci návrh Mgr. Ing. Geletku: v bode č. 2 doplniť: 
a) v znení dodatku č. 1 vypustiť body 2.3. a 2.4. 
b) prepracovať body 13.2 a 13.3. koncesnej zmluvy zo dňa 3. 7. 2015, aby boli pre obe 
zmluvné strany vyvážené a nie jednostranne výhodné. Následne dohodnutý návrh 
zmluvných strán riešiť formou písomného dodatku k zmluve v zmysle bodu 18.3. 
koncesnej zmluvy. 
Hlasovanie: 
za:  9    
proti:  0 
zdržali sa: 10 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal pôvodný návrh uznesenia.  
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia  k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  8     
proti:  3 
zdržali sa: 7 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 555. 

 
 

K bodu 16 
 
Poskytnutie dotácií športovým klubom  
Predložil: Mgr. Jozef Ka čenga, poslanec MsZ a predseda Rady športových klubo v  
 

PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 15 a požiadal Mgr. Kačengu, predsedu Rady športových klubov, o uvedenie 
materiálu. 
Mgr. Kačenga: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Javorský: 
- navrhol navýšenie v týchto položkách: 
1.   HK  SNV  z 32 000 eur   na 35 000 eur    
3.   BK 04 AC LB SNV z 15 000 eur na 35 000 eur 
5.   ŠK basketbalu dievčat zo 4 000 eur na 5 000 eur 
9.   Tenisový klub  SNV z 200 eur na 700 eur 
26. Karate klub Iglow, o. z.,  z 500 eur na 1 000 eur 
- ďalej navrhol zrušiť rezervu primátora a 1 000 eur dať Športovému klubu Ferčekovce, 
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- uviedol, že celkový náklad je 125 000 eur, 
- za každý klub zdôvodnil návrh na zvýšenie, 
- rezervu primátora navrhol zrušiť z toho dôvodu, že primátor má v rámci rozpočtu 
dostatočnú sumu peňazí, ktorú môže rozdeliť na dotáciu, 
- poznamenal, že určite bude námietka, že jeho návrh je o 25 000 eur vyšší, ako je 
uvedené v rozpočte, ale podotkol, že v rozpočte na MHD máme len 500 000 eur, keď 
vieme, že to bude stáť 800 000 eur a tiež na zimnú údržbu máme 9 000 eur aj napriek 
tomu, že to bude stáť podstatne viac, 
- myslí si, že tak, ako bol schválený rozpočet, v takom istom princípe sa môže schváliť aj 
tento jeho návrh. 
Ing. Bubeník: 
- poznamenal, že prvýkrát za 4 roky sa podarilo ešte v starom roku schváliť rozpis 
poskytnutia finančných prostriedkov pre športové kluby, doposiaľ vždy bol s tým problém, 
- je presvedčený, že 100 000 eur je len štartovacím balíčkom pre kluby na budúcu sezónu 
a že určite nové mestské zastupiteľstvo tieto údaje bude upravovať a meniť, takže nevidí 
dôvod robiť  zmeny v tomto bode.  
Ing. Gonda: 
- poďakoval za to, že aj vďaka Rade športových klubov a pochopeniu vedenia mesta pri 
tvorbe rozpočtu, je tento materiál predložený už v tomto roku v rozpočte, 
- poznamenal, že v budúcom roku sa určite budú uchádzať o navýšenie tejto čiastky, 
- myslí si, že by bolo dobré, keby sa v rámci rozpočtu podporili športové kluby už tohto 
roku schválením rozpočtu o 25 000 eur, 
- požiadal poslancov o podporu tohto návrhu, uviedol, že je to jediná zmena, ktorú si 
dovolili do schváleného rozpočtu na rok 2019 predložiť. 
Mgr. Kačenga: 
- vyslovil spokojnosť s tým, že väčšine poslancov ide o dobro športu v meste, 
- uviedol, že Predsedníctvo Rady športových klubov by tiež radšej rozdeľovalo čiastku 
200 000 eur, ako to bolo po iné roky,   
- veľmi zvažovali výšku jednotlivých dotácií s prísľubom, že je to len minimálne polovička 
toho, čo bude ešte v roku 2019 poskytnuté, 
- poznamenal, že v priebehu roka dvakrát dával návrh na navýšenie dotácií pre športové 
kluby, ustálilo sa to v lete na čiastke 55 000 eur, z ktorých pre nedostatok finančných 
prostriedkov v rozpočte sa odsúhlasilo len 25 000 eur pre nevyhnutnú záchranu 
futbalového klubu v súťaži a ešte 30 000 eur ostalo v uznesení Predsedníctva Rady 
športových klubov stále na riešenie, 
- uviedol, že znova žiadal o doplnenie pre rok 2018 práve pre tie portové kluby, ktoré Mgr. 
Javorský označil, nakoľko tieto kluby boli v uznesení Predsedníctva Rady športových 
klubov uvedené, žiaľ peniaze sa na to pre rok 2018 nenašli, 
- znova pripomenul,  že je to len určitá časť z toho, čo je potrebné pre rok 2019, aby 
športové kluby mohli riadne fungovať a verí, že celková čiastka v budúcom roku bude viac 
ako 200 000 eur, 
- čo sa týka Športového klubu Ferčekovce, je tiež za to, aby podporili činnosť tohto klubu, 
ale nie sú Rade športových klubov. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že ešte nezažil počas svojej politickej kariéry situáciu, aby niekto, keď bol 
proti rozpočtu a nenavrhol ani jeho zmenu, potom navrhol rozdeliť oveľa väčšiu čiastku, 
aká bola na to vyčlenená, 
- uviedol, že si nevie predstaviť, ako môžeme rozdeliť viac, ak je na to v rozpočte 
vyčlenených 100 000 eur, 
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- dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Javorského. 
Hlasovanie: 
za:  9    
proti:  4 
zdržali sa: 6 
nehlasovali: 0 
Návrh nebol schválený. 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 556. 
 

 
K bodu 17 

 
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestsk om zastupite ľstve v Spišskej Novej 
Vsi 
Ústna informácia . 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 17 a požiadal predsedov komisií zriadených pri MsZ, aby informovali 
o činnosti jednotlivých komisií. 
Mgr. Kačenga: 
- poďakoval pracovníkom mestského úradu, voleným poslancom, delegovaným členom 
komisie a všetkým, ktorí sa podieľali na práci komisie školstva, vzdelávania, mládeže, 
športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácie.  
Mgr. Antalová: 
- poďakovala za spoluprácu členom sociálno-zdravotnej komisie, vedúcej sociálneho 
oddelenia Ing. Jančurovej, Mgr. Ondrejčíkovej, právnemu oddeleniu a JUDr. Dulákovej. 
Ing. Bubeník: 
- poznamenal, že na poslednom zasadnutí komisie komunálneho rozvoja zhodnotili jej 
činnosť, 
- všetci členovia komisie vyzdvihli pracovníkov mestského úradu, ktorí urobili veľký kus 
práce a patrí im za to poďakovanie, 
- v tejto súvislosti oslovil vedenie mesta, aby týchto pracovníkov odmenilo aj finančne. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- uviedla, že na poslednom zasadnutí finančnej komisie poďakovala všetkým za dobrú 
spoluprácu, zvlášť ešte raz poďakovala Ing. Topoliovej, vedúcej finančného oddelenia. 
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K bodu 18 
 

Vystúpenie predsedov poslaneckých klubov 
Ústna informácia . 
 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol bod 18 a udelil slovo predsedom poslaneckých klubov. 
Mgr. Javorský: 
- poznamenal, že bol poslancom v troch rôznych volebných obdobiach a porovnal ich,  
skonštatoval, že toto volebné obdobie zanechalo v ňom najhoršie spomienky. Nie preto, 
žeby nepracovali, myslí si, že ich spoločný poslanecký klub bol najaktívnejší, mal 
najaktívnejších poslancov z celého poslaneckého zboru, ale preto, že taký pocit neúcty 
voči mandátu poslanca v predchádzajúci volebných obdobiach nezažil; 
- skonštatoval, že opakovane žiadali predloženie materiálov, napríklad na 3 veľké 
investície, ktoré nedostali a taktiež žiadali, aby dostávali materiály na zasadnutia komisie, 
aby sa vedeli vyjadriť, ale tiež ich nedostávali, 
- uviedol, že v tomto volebnom období zažil aj to, že priamo na rokovaní mestského 
zastupiteľstva vedúci oddelenia klamal, prítomní ho prichytili pri klamstve a zostalo to bez 
reakcie, 
- poukázal na to, že pred rokom 2006 bola diskusia poslancov na rokovaní mestského 
zastupiteľstva oveľa väčšia, otvorenejšia a priamejšia  a že poslanci, aj vedenie mesta, 
nútili úradníkov odpovedať na poslanecké otázky, toto volebné obdobie tak nebolo, 
- poukázal na to, že pri prvom schvaľovaní koncesnej zmluvy mu predkladateľ dodatočne 
povedal, že nechcel klamať, preto mu odpovedal iba na tri otázky zo šiestich,  
- čo sa týka diskusie, povedal, že je mu ľúto, že niektorých poslancov mestského 
zastupiteľstva ľudia nepoznajú a nepoznajú ani ich názory, pretože ich na mestskom 
zastupiteľstve neprezentovali, 
- poďakoval kolegom zo spoločného klubu za príkladnú prácu, kolegom z koaličného klubu 
za to, že boli korektní voči sebe, primátorovi za prácu, ktorú urobil za 12 rokov, len mu je   
ľúto, že niektoré princípy, ktoré zažil ako poslanec, sa postupne za 12 rokov vytratili. 
 
Mgr. Grečková: 
- v mene svojom, i v mene svojich kolegov z koaličného poslaneckého klubu poďakovala 
za dobrú spoluprácu pánovi primátorovi, pani prednostke mestského úradu, nakoľko úloha 
prednostu je veľmi nevďačná a to, že odchádza, považuje za stratu pre naše mesto, 
všetkým pracovníkom mestského úradu, s ktorými spolupracovala a poznamenala, že 
mestský úrad má odborne veľmi zdatných ľudí a praje im, aby v tejto dobrej práci 
pokračovali, ľuďom z radnice, ktorí urobili kus dobrej práce, riaditeľom našich organizácií, 
kolegom zo spoločného klubu, 
- poznamenala, že väčšina rokovaní mestského zastupiteľstva mala štábnu kultúru 
a úroveň a bola by rada, keby si tú štábnu kultúru a úroveň dokázali zachovať aj mimo 
mestského zastupiteľstva, 
- uviedla, že ľudský aj profesionálne ju mrzí častokrát vyfabulovaná kritika a nevyberavé 
osobné útoky, ktoré do práce nepatria, 
- uviedla, že má jednu zásadu a je presvedčená, že slušnosť nie je slabosťou, ale silou, že 
vždy sa dá všetko riešiť normálnym, slušným spôsobom, čo je dobré, treba podporiť a kde 
sú chyby a nedostatky, od toho je tu opozícia, aby na ne upozorňovala a aby spolu hľadali 
riešenia, 
- novým poslancom zaželala najmä pevné nervy a veľa síl, 
- ešte raz poďakovala všetkým a zaželala veľa šťastia v osobnom živote, pevné zdravie 
a pokoj v duši. 
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K bodu 19  
Záver 

 
 

PhDr. Volný, PhD., primátor mesta, ukončil 22. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva a poďakoval prítomným za účasť a pozval na obed do Hotela Metropol. 
 
 
 
 
 
   
              PhDr.  Ján Volný, PhD., v. r.                                 Ing. Jela Bednárová, v. r.  
                   primátor mesta                  prednostka MsÚ 
 
 
 
 
  Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  537 – 556. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
 
 
Mgr. Daniela Antalová, v. r.                  ..... ................................................. 
 
 
Mgr. Lea Gre čková, v. r.                             ........... ........................................... 
  
 
Zapísala: M. Husová, v. r.                ....................................................... 
 
 
Za správnosť: Ing. Andrea Jančíková, v. r.    .......................................................              
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 4. 12. 2018  
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