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Zápisnica 

 
napísaná 25. apríla 2019 na 4. zasadnutí  

Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi 
konanom vo ve ľkej zasada čke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  

 
 
 Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta, otvoril 4.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, 
zástupcov médií a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pánov poslancov Adnana 
Akrama a PhDr. Jána Volného, PhD. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       42     
      z toho poslanci MsZ            16  
                ostatní prítomní                    26    
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       13.00 hod.  
 
 

K bodu 2 
 
Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnut ia 

 
 Zápisnica z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola overená bez 
pripomienok. 
 
 

K bodu 3 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol za overovateľov zápisnice MUDr. Ivetu Fulkovú a PaedDr. Dávida Demečka, 
PhD, do návrhovej komisie Mgr. Ing. Igora Geletku, Mgr. Petra Bednára a Mgr. Jozefa 
Kačengu, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
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Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 31. 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
Ing. Bečarik: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Navrhol zmenu poradia bodov –  
bod 9 zaradiť ako bod 6 a bod 10 ako bod 7 a ostatné body prečíslovať a taktiež navrhol 
doplnenie dvoch nových bodov: 17 - Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do 
kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., a bod 
18 - Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu 
obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s., 
- poznamenal, že v zmysle zákona je potrebné hlasovať najprv za pôvodný návrh 
programu a následne  za návrh programu s úpravami, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4 – hlasovanie za pôvodný návrh programu 
Hlasovanie: 
za:  9 
proti:  5 
zdržali sa: 1    
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 32. 
 
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4 – hlasovanie za pozmenený a doplnený program 
 Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 33. 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
6. Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za 
sociálne služby 

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach 

8. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 
9. Správa o hospodárení dcérskych spoločností za rok 2018 
10. Návrh 1. zmeny  rozpočtu mesta v roku 2019 
11. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Materskej školy sv. 

Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení 
12. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves 

– Správy telovýchovných zariadení 
13. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o. a schválenie 

zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu 
14. Správa o výsledkoch kontroly 
15. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 

2018 
16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
17. Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do kontrolného orgánu obchodnej 

spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. 
18. Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu 

obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s. 
19. Interpelácie, otázky poslancov 
20. Záver   

 
 
 

K bodu 5 
 

Zloženie s ľubu poslanca Mestského zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal p. Olivera Búzu, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva. 
O. Búza: 
- zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva a podpísal sa do pamätnej knihy mesta. 
Ing. Bečarik: 
- zablahoželal pánovi poslancovi k zvoleniu a odovzdal mu osvedčenie o zvolení za 
poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
 
 

K bodu 6 
 

Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe ur čenia a výške úhrady za 
sociálne služby 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
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Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Jančurovú, vedúcu oddelenia sociálnych vecí, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Jančurová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 34. 

 
 

K bodu 7 
 

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o ur čení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach 
Predložila: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia ško lstva 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 7 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehllár: 
- poďakoval Ing. Mrnkovej za analýzu a za vysvetlenie, prečo sa musí pristúpiť 
k zvyšovaniu poplatkov, 
- poukázal na formulku „obedy zadarmo“, čo v skutočnosti tak celkom nie je, aby mesto 
nedoplácalo na to viac, ako musí doplácať, 
- poznamenal, že od roku 2012 sa tieto poplatky nezvyšovali, 
- uviedol, že najväčšie zvýšenie sa týka poplatkov v materských školách. Myslí si, že 
rodičia budú očakávať, čo sa zmení v materských školách a že keď nebudú navyše niečo 
doplácať, asi to príjmu s väčším pochopením. 
- čo sa týka ZUŠ, tam príspevky boli celkom nízke. V tejto súvislosti poukázal na potrebu 
opravy budovy ZUŠ. 
- informoval, že komunikoval so ZMOS, ktoré rokuje s vládou SR, že sa ešte uvažuje 
o tom, že vláda prispeje aj na technické zabezpečenie školských jedálni, ak by sa tak 
stalo, mohli by sme potom režijné náklady aj znížiť, 
- uviedol, že bude hlasovať za predložený návrh. 
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MUDr. Fulková: 
- poznamenala, že teraz doplácame na populistické opatrenie vládnej strany, ktorá sľúbila 
občanom obedy zadarmo a zvyšok hodila na plecia mestám a obciam; 
- súhlasí s tým, že poplatky zvýšiť treba, mestá to neutiahnu, ale chce, aby aj ľudia 
v meste tomu rozumeli. Jedná sa hlavne o poplatok, ktorý zvyšujeme na režijné náklady, 
doteraz to bolo 5 centov, teraz to bude 50 centov. To znamená, že obed zadarmo nie je 
celkom zadarmo, lebo sa bude platiť mesačne cca 10 eur; 
- oceňuje, že mesto chce kompenzovať náklady na obedy deťom, ktoré sú v hmotnej 
núdzi, jedná sa o 380 detí; 
- čo sa týka poplatkov za MŠ, CVČ, ZUŠ, možno keby sa to riešilo posledných 5 rokov 
aspoň minimálnym zvýšením, nebolo by teraz až také výrazné zvyšovanie; 
- taktiež poďakovala Ing. Mrnkovej za perfektne spracovaný materiál. 
Ing. Mrnková: 
- poukázala na to, že v médiách odzneli informácie, že ŠJ fungujú v ZŠ už dlho a že sa 
muselo rátať s tým, že raz sa budú stravovať všetci žiaci, ale doposiaľ sa nikdy všetci žiaci 
nestravovali. Doteraz sa stravovalo 60 - 70 % žiakov škôl a k tomu bolo prispôsobené 
personálne aj materiálno-technické vybavenie; 
- uviedla, že nárast predstavuje 200 000 eur ročne a z toho vznikol aj výpočet réžie, ak by 
sme chceli tento nárast eliminovať; 
- poznamenala, že už teraz dofinancovávame nad rámec podielových daní; 
- informovala, že podali žiadosť na Ministerstvo školstva SR o financie na kapitálové 
výdavky vo výške 70 000 eur a že zvyšok si budeme postupne dopĺňať práve z týchto 
príjmov, ktoré budú od 1. 9. zvýšené; 
Mgr. Bednár: 
- opýtal sa Ing. Mrnkovej, či sa pokúšala prísť so zvyšovaním poplatkov aj 
v predchádzajúcom volebnom období a aké boli reakcie vedenia mesta alebo poslancov 
MsZ. Myslí si, že nárast réžie bol badateľný v priebehu posledných rokov. 
Ing. Mrnková: 
- uviedla, že boli predkladané požiadavky aj zo strany riaditeľov škôl a školských 
zariadení, rokovalo sa o nich, ale v podstate vždy mesto dokázalo zabezpečiť prostriedky 
zo štátneho rozpočtu tak, aby k tejto navrhovanej úprave nedošlo. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že vie o čom poslanci hovoria, tiež to tak cíti. Pozerá kriticky, ale aj s obdivom na 
bývalé vedenie mesta, že dokázali to tak dlho držať a nezvyšovať tieto poplatky; 
- myslí si, že keď sme sa rozhodli ísť do tak vážnych investičných akcií a záväzkov vo 
vzťahu k úveru, možno bolo treba skôr nastaviť zdroje financovania tak, aby bolo dnes 
z čoho splácať; 
- uviedol, že si váži poslancov, že majú záujem riešiť veci a byť nápomocní; 
- sľúbil, že bude v každej oblasti hľadať takéto optimalizačné riešenia; 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 35. 
 
 



6

 
 
 

K bodu 8 
 

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 8 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- poznamenal, že v podkladoch, ktoré dostali k tomuto bodu je uvedené, že ukladáme 
príspevkovým organizáciám, aby zisk bol použitý na tvorbu rezervného fondu. Pri MKC je 
uvedená suma 8 745,86 eur a pri prezentácii Ing. Topoliová uviedla sumu 421,06 eur. 
Opýtal sa, ktorá hodnota je správna. 
Ing. Topoliová: 
- uviedla, že správne má byť 421,06 eur. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť záverečný účet 
mesta za rok 2018 bez výhrad, 
- poznamenal, že je to rozsiahly materiál a poďakoval spracovateľom všetkých materiálov, 
- zhodnotil rozpočet mesta zo svojho pohľadu nasledovne: 
- príjmy mesta za rok 2018 tvorili 33-mil. eur, z toho bežné príjmy 31-mil. eur a kapitálové s 
finančným  2-mil. eur, čiže bežné príjmy tvoria 94 % z rozpočtu mesta. Z bežných príjmov 
31-mil. eur tvoria daňové 60 %, nedaňové 10 %, transfery a granty 30 %. Tým chce 
povedať, že podielové dane a transfery a granty na školstvo a sociálne vecí tvoria zhruba 
80 % z príjmov mesta a 20 % má možnosť ovplyvniť vedenie mesta a mestské 
zastupiteľstvo. 80 % príjmov mesta za r. 2013 – 2018 vzrástli indexom transfery a granty 
20 % a podielové dane 29 %. Keď sa pozrieme na vlastné príjmy mesta, ktoré môže 
ovplyvniť mestské zastupiteľstvo a hospodárenie spoločností s účasťou mesta, daň 
z nehnuteľnosti za sledované obdobie 2013 – 2019 vykázala nárast 0,1 % a nedaňové 
príjmy vykázali pokles takmer 20 %. V roku 2013 boli príjmy z pozemkov 425-tis. eur, vo 
väčšine sa to týkalo Lesov mesta SNV, s. r. o., za rok 2018 je to 198-tis. eur. Emkobel, a. 
s., v roku 2013 priniesla do rozpočtu mesta 762-tis. eur a v roku 2018 to bolo 420-tis. eur. 
Opýtal sa, prečo je tomu tak, je to síce otázka skôr na predchádzajúce MsZ a vedenie 
mesta a taktiež  predstaviteľov v spoločnostiach s účasťou mesta; 
- vyjadril sa ku príjmom, citoval z materiálov, poukázal na 3 ukazovatele:  
- daňová a finančná sila mesta, 
- vývoj finančnej sily mesta, 
- finančná samostatnosť mesta. 
Pri hodnotení spomínaných ukazovateľov sa dostávame k tomu, že príjmy od štátu stúpali 
cca o ¼ a vlastné príjmy mesta klesali za hodnotené obdobie; 
- čo sa týka výdavkov, mali sme 33-mil. eur, v roku 2018 sme použili 31 884-tis. eur.  
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Z celkových bežných výdavkov 29 355-tis. eur dávame na školstvo  49 % - to je 
hodnotenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie mesta. Podľa ekonomickej 
klasifikácie mesta sú mzdy a odvody v objeme 55 % - čo predstavuje čiastku 16 187-tis. 
eur, tovary a služby tvoria cca 32 % a transfery 13 %; 
- vyjadril sa ku pohľadávkam, ktoré evidujeme v objeme 1 728-tis. eur, oproti minulému 
roku sú nižšie o 35-tis. eur; 
- poukázal na to, že stúpol dlh aj stav záväzkov; 
- na záver ešte doplnil taký postreh, keďže ekonomika štátu vykazovala za posledné 
obdobia dobré čísla, premietlo sa to aj do príspevkov od štátu pre mestá a obce a vyjadril 
názor, že keď sa ekonomike darí, treba si odložiť na horšie časy alebo splatiť časť dlhu. 
Keď sa pozrie na výsledok hospodárenia za rok 2018, rezervný fond si pohoršil o pol 
milióna a mesto si dlhy ešte navýšilo takmer dvojnásobne. 
Ing. Topoliová: 
- doplnila informáciu ku výsledku hospodárenia MKC, 421,06 eur bol výsledok 
hospodárenia kešový a hospodársky výsledok účtovný – zisk bol 8 745,86 eur. 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval Ing. Pastiranovi, ktorý zodpovedne naštudoval materiály aj za kolegov, ktorí 
sa zase venujú iným veciam. 
Ing. Bečarik: 
- predniesol stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporúča MsZ uzatvoriť prerokovanie 
návrhu Záverečného účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 s výrokom, že celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 36. 
 
 

K bodu 9 
 
Správa o hospodárení dcérskych spolo čností za rok 2018 
Predložil: Ing. Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 9 a požiadal riaditeľov dcérskych spoločností, aby postupne uviedli svoje 
materiály. 
 Mgr. Ing. Petko: 
- vzhľadom na to, že materiál je spracovaný písomne, požiadal poslancov o otázky. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či je v Lesoch mesta, s. r. o., taká rezerva, aby vzhľadom na predchádzajúci 
bod rokovania mohlo prísť do rozpočtu mesta viac peňazí. 
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Mgr. Ing. Petko: 
- poznamenal, že nie je to celkom tak. Minulý rok museli prvýkrát zaplatiť daň z pôdy 
obciam Mlynky, Hnilčík, Hnilec a Dedinky vo výške 40 191 eur. Daň môže platiť majiteľ 
pôdy alebo nájomca, ktorý je zapísaný v katastri a keďže v  decembri 2017 boli zapísaní 
do katastra, museli daň zaplatiť. Za reklamu zaplatili minulý rok 15 950 eur, dary 
predstavovali čiastku 31 714 eur a urobili rezervu do budúcich období 20 000 eur. Ďalej 
uviedol, že v roku 2009 sa ťažilo 125 000 m³, v roku 2013 80 000 m³, teraz sa ťaží 40 000 
m³, pričom drevo je väčšinou napadnuté kôrovcom alebo je to prebierka. 
RNDr. Ruttkay: 
- myslí si, že počas doterajšieho rokovania MsZ rezonuje určitá požiadavka na efektívnosť 
fungovania mesta a hľadania zdrojov na jeho ďalšie kvalitné fungovanie. Je presvedčený, 
že tieto zdroje existujú v rozpočte aj dcérskych spoločností mesta, čo naznačil v diskusii aj 
Ing. Pastiran.  
- vyjadril sa ku zmluve s Lesmi mesta SNV, s. r. o., myslí si, že v tejto chvíli už nie je 
aktuálna, čo sa týka platby nájomného pre mesto – 130 000 eur. 
Mgr. Ing. Petko: 
- poznamenal, že v zmluve sa nehovorí o tom, koľko platia Lesy mesta SNV, s. r. o., ale 
vypočítava sa to zo vzorca, do ktorého vstupuje výška ťažby a cena dreva. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že je presvedčený, že Lesy mesta SNV, s. r. o., nepotrebujú nejaký plošný 
marketing, na ktorý by mali dávať cca 16 000 eur, 
- navrhol, aby mesto vstúpilo do jednania s Lesmi mesta SNV, s. r. o., ohľadom zvýšenia 
príspevku alebo nájmu za pozemky a sklady, 
- uviedol, že nedáva pozmeňujúci návrh, ale bude žiadať, aby mesto s Lesmi mesta SNV, 
s. r. o., komunikovalo a hľadalo finančné rezervy. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že na najbližšie rokovanie MsZ sa pripraví návrh, ako dopadli rokovania. 
Ing. Pastiran: 
- opýtal sa, či by aj mesto, ak by bolo zapísané v liste vlastníctva, muselo platiť daň pre 
spomínané obce. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že áno, aj mesto by muselo platiť daň. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval Mgr. Ing. Petkovi za informácie a požiadal M. Blahuta, aby uviedol materiál. 
M. Blahut: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, kto vlastní doménu snv.sk. 
M. Blahut: 
- uviedol, že BIC SNV, s. r. o., má doménu v správe, ale vlastní ju spoločnosť K_CORP,  
s. r. o. 
Mgr. Cehlár: 
- osobne si myslí, že táto doména by sa viac hodila na doménu mesta a že TV Reduta by 
mohla mať klasickú stránku mesta. Čo sa týka videní, je dôležité sledovať aj to, že keď 
niekto príde na stránku, ako dlho sa tam zdrží, koľko napr. bolo takých návštevníkov, že 
prišli na stránku a hneď odišli nakoľko zistili, že to nie je stránka mesta, ale stránka TV 
Reduty.  Opýtal sa, či sa neuvažuje v tomto smere o nejakej úprave. 
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- poukázal na to, že od volieb sa uskutočnilo už viacero zasadnutí mestských výborov, 
osobne je členom mestského výboru na sídl. Západ a Telep a že na zasadnutiach  
chýbala účasť TV  Reduta. 
M. Blahut: 
- poznamenal, že predstavenie jednotlivých mestských výborov je zaradené do výroby a  
programu TV Reduta, 
- čo sa týka návštev a videní, je to rozdiel, ak niekto príde na stránku a odíde, tak sa to 
nesleduje ako videnie, je to zvlášť sledované. 
O. Búza: 
- opýtal sa, či sa neuvažuje o znovuzaradení okrúhlych stolov do programu TV Reduta. 
M. Blahut: 
- uviedol, že to pozitívne privíta, je to spoločenská objednávka, zareagujú veľmi 
konštruktívne a vytvoria všetky technické a personálne podmienky na to, aby sa to mohlo 
zaradiť do programovej štruktúry. 
Ing. Pastiran: 
- uviedol, že má pripravenú interpeláciu týkajúcu sa zaradenia diskusnej relácie do 
programovej štruktúry vysielania TV Reduta. 
Ing. Bečarik: 
- poďakoval pánovi vedúcemu za informácie a požiadal Ing. Brziaka, aby uviedol materiál. 
Ing. Brziak: 
- vzhľadom na to, že materiál je spracovaný písomne, požiadal poslancov o otázky. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či z pozície riaditeľa nevidí nejaké možností hľadať rezervy príjmov do 
mestského rozpočtu z hľadiska výšky nájmu. 
Ing. Brziak: 
- uviedol, že táto činnosť patrí medzi regulované činností, takže aj čo sa týka nájmu  
mestu, je na to presný výpočet, nedá sa to meniť. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že v roku 2018 obyvatelia dostali rozhodnutie o dosť výraznom zvýšení 
ceny tepla aj ceny teplej úžitkovej vody, podľa teritória došlo k zvýšeniu o 11 – 27 %. 
Opýtal sa, či bolo nutné až takéto zvýšenie cien tepla, aj vzhľadom na zvýšenie cien plynu 
v roku 2018, či sa nehľadali rezervy aj v tomto smere. 
Ing. Brziak: 
- uviedol, že bola jednoznačne zvýšená len variabilná zložka ceny tepla, čo je vyslovene 
plyn. To znamená, za koľko plyn kúpime, za toľko ho dáme do ceny. Fixná zložka nebola 
zvýšená, tú máme jednu z najnižších na Slovensku. 
Ing. Pastiran: 
- opýtal sa, ako sa vyvíja predaj tepla za posledné obdobie, predpokladá, že sa znižuje 
jeho podiel a ako sa to prejavuje aj na investíciách do tepelného hospodárstva a na 
ziskovosti firmy. 
Ing. Brziak: 
- poznamenal, že predaj  množstva tepla rokmi klesá, čo je spôsobené hlavne 
zatepľovaním. Spišská Nová Ves je už skoro komplet zateplená a zateplený činžiak 
znamená pokles o 30 % z ceny tepla. 
- čo sa týka nájmu, tam je presný výpočet. Emkobel, a. s., má s mestom podpísanú 
zmluvu, kde sa uvádza, že z nájmu do výšky odpisov mesto investuje do rozvodov 
a kotolní. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, či Emkobel, a. s., robí plošné vypínanie kúrenia v noci. 
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Ing. Brziak: 
- poznamenal, že majú zmluvy s odberateľmi, že v noci kúria, keď teplota klesne pod  
– 5 stupňov C, ináč sa kúrenie vypína o 22.00 hod. 
Ing. Pastiran: 
- opýtal sa, aký je pokles výroby tepla za posledných 10 rokov. 
Ing. Brziak: 
- pokles výroby tepla predstavuje cca 40 %, 
- uviedol, že vo fixných nákladoch ušetrili tak, že keď pred 12-imi rokmi nastúpil do firmy 
bolo tam 52 zamestnancov, teraz je 36. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 9. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 37. 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol prestávku. 
 
Prestávka:  11.00 – 11.20 
 
 

K bodu 10 
 

Návrh  1. zmeny rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta  
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 10 a požiadal Ing. Topoliovú, vedúcu finančného oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Topoliová: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal o stanovisko predsedu finančnej komisie a otvoril diskusiu. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila MsZ schváliť 1. zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2019 s navrhovanou  zmenou, ktorá je už  zapracovaná v rozpočte, 
- poukázal na to, že až dnešným dňom sa nám podarilo vyrovnať prevádzkové potreby 
mesta, čo znamená,  že rozpočet, ktorý bol schvaľovaný v decembri 2018 nevykryl všetky 
prevádzkové potreby mesta, ktoré očakávame, 
- taktiež poukázal na ďalší moment, ako dopadnú rekreačné poukazy  u všetkých 
zamestnávateľov, ako dopadnú obedy zadarmo a že tiež musíme pamätať na 10 %-ný 
nárast mzdových nákladov vo verejnej správe nielen v roku 2019, ale aj v roku 2020, 
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- poznamenal, že investície sme v minulom roku financovali z 3 zdrojov – z rezervného 
fondu, z predaja majetku a z vlastných príjmov, pričom podiel vlastných príjmov na 
celkových investíciách mesta bol iba 6 %, to znamená, že len 100 000 eur sme dokázali 
investovať z vlastných príjmov. 
Ing. Topoliová: 
- vyjadrila sa k rekreačným poukazom, v schválenom rozpočte sa už počítalo s čiastkou 
30 000 eur, predpokladá sa, že by to mohlo stačiť pre tento rok. Zatiaľ je požiadavka od 3 
zamestnancov. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol stanovisko komisie výstavby, dopravy a územného plánovania, ktorá 
jednohlasne schválila návrh 1. zmeny rozpočtu, predložený oddelením výstavby 
a dopravy, oddelením ÚPaSP a oddelením komunálneho sevisu. 
Mgr. Cehlár: 
- poukázal na to, že v biznise to funguje tak, že sú firmy, ktoré sa živia tým, že firmám 
hľadajú čo najlacnejšie možné riešenie ich požiadaviek na nákupy. Opýtal sa, či mesto 
takého niečo využíva alebo môže využiť služby takejto firmy. 
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že tak, ako si vieme zaobstarať firmu, ktorá nám zabezpečí verejné 
obstarávanie, tak isto by sme si vedeli zaobstarať firmu, ktorá by nám zabezpečila verejné 
obstarávanie takýchto služieb alebo produktov. Riadime sa tým, čo je uvedené v zákone. 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že takto riešime napríklad poistenie majetku mesta. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 38. 

 
 

K bodu 11 
 
Žiados ť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Mate rskej školy sv. 
Maximiliána Kolbeho do siete škôl a školských zaria dení  
Predložila: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia ško lstva 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
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Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 39. 
 
 
 

K bodu 12 
 

Návrh na vymenovanie riadite ľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves –  
Správy telovýchovných zariadení 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 12 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 40. 
 
Ing. Bečarik: 
- zablahoželal Ing. Vladimírovi Hovaňákovi k novej funkcii a zaželal mu všetko dobré. 
 
 

K bodu 13 
 

Návrh na založenie obchodnej spolo čnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie 
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneh o a kontrolného orgánu 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 13 a požiadal T. Hamráčka, vedúceho oddelenia komunálneho servisu, 
o uvedenie materiálu. 
 



13

T. Hamráček: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že sa teší z tohto kroku, nakoľko by mal priniesť úspory do rozpočtu mesta 
a poprial veľa šťastia, pretože táto práca nebude ľahká a bude pod prísnym dohľadom 
občanov. 
RNDr. Ruttkay: 
- taktiež víta vznik mestského podniku a teší ho, že v jeho projekte nie sú len elementárne  
záhradnícke a údržbárske práce, ale uvažuje sa aj o jednoduchých stavebných prácach, 
údržbe osvetlenia a pod. Apeloval na kompetentných, aby keď sa všetko dobre rozbehne, 
pristúpilo sa razantne od základných prác až k prácam, ktoré sú v meste potrebné a budú 
vykonávané oveľa efektívnejšie a ekonomickejšie. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že taktiež očakáva optimalizáciu v každej oblasti a že aj štát nám výrazným 
spôsobom dokáže v tomto smere pomôcť, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13 – založenie obchodnej spoločnosti 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 41 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13 – majetková účasť mesta v obchodnej spoločnosti 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 42. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13 – peňažný vklad mesta do obchodnej spoločnosti 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 43. 
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Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13 – schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodnej 
spoločnosti 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 44. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13 – schválenie zakladateľskej listiny 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 45. 
 
 

K bodu 14 
 
Správa o výsledkoch kontrol 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór mest a 
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 14 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra mesta, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- skonštatoval, že chyby zistené kontrolou sú administratívneho charakteru  a nesúvisia 
s rentabilitou a ekonomikou verejného obstarávania a že možno tieto administratívne 
nedostatky by sme vedeli odstrániť tým, že by sme zladili legislatívu v rámci štruktúry 
mestského úradu, napríklad vydaním jednotnej smernice, ktorá by bola aplikovateľná pre 
všetky rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 14. 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 46. 
 
 

K bodu 15 
 

Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves z a rok 
2018 
Predložil: Ing. Marián Kellner, predseda ústrednej inventariza čnej komisie 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 15 a požiadal Ing. Kellnera, prednostu mestského úradu, o uvedenie 
materiálu. 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 47. 
 
 

K bodu 16 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
 
Bod 16/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
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Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 48. 
 
Bod 16/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 49. 
 
Bod 16/3 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/3 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 50. 
 
Bod 16/4/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu,  



17

- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/4/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 51. 
 
Bod 16/4/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/4/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 52. 
 
Bod 16/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- upozornil, že v pôvodnom materiáli bola cena 1 355,88 eur. Cenu medzičasom navýšili 
o 100 eur z dôvodu vytýčenia hraníc daného pozemku, nakoľko ani mesto, ani žiadateľ 
nemali presnú identifikáciu hraníc. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/5 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu s navýšením ceny na 1 455,88 eur. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 53. 
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Bod 16/6 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/6 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 54. 
 
Bod 16//7/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/7/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 55. 
 
Bod 16/7/2 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/7/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
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Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 56. 
 
Bod 16/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/8 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 57. 
 
Bod 16/9 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/9 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 58. 
 
Bod 16/10 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
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Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/10 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 59. 
 
Bod 16/11 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 16/11 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom návrhu. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 60. 
 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že pod bodom 16/12 bola v pôvodnom materiáli vedená žiadosť 
Záujmového združenia právnických osôb Multifunkčný areal Schulerloch. Tento bod bol 
stiahnutý z rokovania na základe písomnej žiadosti žiadateľa dňa 24. 4. 2019. 
 
 

K bodu 17 
 
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do kont rolného orgánu obchodnej 
spolo čnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 17 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
O. Búza: 
- opýtal sa, či týmto uznesením zanikne poradný orgán Valného zhromaždenia Lesov 
mesta SNV, s. r. o. 
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Ing. Bečarik: 
- uviedol, že týmto uznesením nezanikne poradný orgán, ale Valné zhromaždenie Lesov 
mesta SNV, s. r. o., rozhodne o tom, že poradný orgán zanikne, malo by sa to uskutočniť 
do konca mesiaca. Poznamenal, že toto je zákonom stanovený dozorný orgán - dozorná 
rada, ktorá sa rozširuje z počtu 3 na 5. 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 17. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 61. 
 
 

K bodu 18 
 
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štat utárneho a kontrolného orgánu 
obchodnej spolo čnosti EMKOBEL, a. s. 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 18 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- vyjadril spokojnosť s tým, že sa po dlhej dobe v orgánoch obchodných spoločností 
objavujú ľudia z každého politického tábora. 
MUDr. Fulková: 
- myslí si, že do kontrolných orgánov by mali byť menovaní poslanci MsZ, aby kontrolovali 
spoločností, ktoré sú majetkom mesta alebo odborníci v danom odbore. Opýtala sa, na 
základe čoho sa menujú ľudia do týchto spoločností, nakoľko v predloženom návrhu sú 
mená ľudí, ktorých nepozná. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že v rámci právomoci primátora je stotožnený s predloženými návrhmi. 
Predpokladá, že si vybral tak, aby to fungovalo, spolieha sa na určité skúsenosti 
z minulosti a pokiaľ sa urobili nejaké chyby, aby sa odstránili aj za účasti tých ľudí, ktorí 
tam boli a že sa tiež spolieha na mladých ľudí, ktorí robia v tej oblasti. 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  12     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 62. 
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K bodu 19 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Ing. Pastiran: 
- odovzdal písomnú interpeláciu – žiadosť o zavedenie diskusnej relácie v štúdiu mestskej 
televízie do programovej štruktúry vysielania TV Reduta. 
 
 

K bodu 20 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť, konštruktívny prístup a pozval na obed do hotela 
Metropol. 
 
 
 
 
                Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                     Ing . Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 31 – 62.   
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Iveta Fulková, v. r.       
   
PaedDr. Dávid Deme čko, PhD., v. r.    
 
 
Zapísala: M. Husová    
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 6. 5. 2019 
 
 
 
 
 
 


