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Zápisnica 

 
napísaná 8. októbra 2019 na 8. 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 8.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a ostatných prítomných a zdôvodnil 
jeho zvolanie. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Ľubomíra Pastirana, PaedDr. Dávida 
Demečka, PhD., Ing. Zuzany Záborskej a MUDr. Ivety Fulkovej. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       39    
      z toho poslanci MsZ            15 
                ostatní prítomní                    24   
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:           15.30 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:        15.45 hod.  
 
 
 

K bodu 2 
 

Určenie overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
Ing. Bečarik: 
- navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a PhDr. Jána Volného, PhD., do 
návrhovej komisie Mgr. Petra Bednára, Mgr. Andreja Cpina a Valtera Rettera. 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 136. 
Hlasovanie: 
za:  15    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 136. 
 

 



2

 K bodu 3      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
Ing. Bečarik: 
- oboznámil prítomných s programom zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či má niekto doplňujúce 
návrhy do programu. Keďže sa nikto neprihlásil, požiadal návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0    
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 137. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Návrh na schválenie programu rokovania 
4. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
5. Záver 

 
 

K bodu 4 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ, vedú ci odd. správy majetku mesta   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
V. Retter: 
- opýtal sa, či prístavba bude siahať až po zem. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že je to nad  prvým podlažím. 
Ing. Bečarik: 
- doplnil informáciu, že odvolací orgán zaslal odpoveď na žiadosť OÚPaSP 27. 9. 2019 
a rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 26. 9. 2019, 
- v mene žiadateľov poďakoval poslancom za ústretový krok, že sa zúčastnili rokovania 
mestského zastupiteľstva,  
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Bednár: 
- požiadal pána primátora o možnosť skráteného čítania uznesenia, 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 4 – 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. 138. 
 
Ing. Kellner: 
- zdôvodnil, že termín splnenia uznesenia 31. 12. 2020 je kvôli tomu, ak by sa vyskytli 
skutočnosti, ktoré by boli riešené s odstupom času, aby sme mali časovú rezervu, 
- poznamenal, že zmluva je pripravená a bude zaslaná predsedovi spoločenstva. 
 
 

K bodu 5 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva a 
poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
           Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                       I ng. Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 136 - 138. 
  

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Jozef Gonda, v. r.  
  
PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.      
 
 
Zapísala: M. Husová  .................................    
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková ................................. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 9. 10. 2019 
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