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Zápisnica 

 
napísaná 7. februára 2019 na 2. 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 2.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ, 
pozvaných hostí a ostatných prítomných. Zaželal, aby na rokovaní mestského 
zastupiteľstva vládla konštruktívna pracovná atmosféra a aby si vzájomne rozumeli. 
Ospravedlnil neúčasť pánov poslancov Mgr. Petra Bednára a Adnana Akrama.  
Vzhľadom na to, že v mestskom zastupiteľstve je 9 nových poslancov, požiadal Ing. 
Pohlyho, aby vysvetlil spôsob  používania hlasovacieho zariadenia. 
Ing. Pohly v krátkosti oboznámil poslancov s používaním hlasovacieho zariadenia. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       43     
      z toho poslanci MsZ            16  
               ostatní prítomní                    27 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            9.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       12.15 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 Mgr. Andreja Cpina a PaedDr. Dávida Demečka, PhD. 
a dal hlasovať za predložený návrh. 
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Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
- navrhol do návrhovej komisie Mgr. Jozefa Kačengu, Ing. Zuzanu Záborskú, Mgr. Tomáša 
Cehlára a dal hlasovať za predložený návrh. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 2. 
 
 

 K bodu 4      
 
Návrh na schválenie programu rokovania 
 
Ing. Bečarik: 
- informoval, že k navrhovanému programu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s poslancami 
mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na požiadavku prerokovania návrhu Dodatok č. 2 
k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v komisiách a vytvorenie priestoru na diskusiu s verejnosťou, dal  návrh na stiahnutie bodu 
č. 10 z  rokovania a presunúť ho na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva; 
- uviedol, že doposiaľ bolo zvykom, že predsedajúci mohol stiahnuť bod z rokovania 
mestského zastupiteľstva a dal o tom hlasovať. Vzhľadom na to, že v apríli 2018 došlo 
k zmene zákona, požiadal JUDr. Štraucha o informáciu, k akej zmene došlo. 
JUDr. Štrauch: 
- informoval, že v súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení, s účinnosťou od 1. 4. 
2018, došlo k zmene ustanovení paragrafu 12, odsek 5, v zmysle ktorej sa pri zmene 
programu zasadnutia mestského zastupiteľstva najprv hlasuje o návrhu programu, ktorý 
bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta a na prijatie tohto uznesenia je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Následne sa hlasuje 
o novom, zmenenom programe a na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade súhlasu so zmenou programu 
rokovania mestského zastupiteľstva je potrebné hlasovať v prvom prípade proti návrhu 
uznesenia a v druhom prípade za návrh uznesenia. 
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Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4 – pôvodný návrh programu rokovania MsZ. 
Hlasovanie: 
za:  0 
proti:  15 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program nebol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 3. 
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4 – zmenený návrh programu rokovania MsZ, v ktorom 
sa bod 10 vypúšťa z programu rokovania MsZ. 
Hlasovanie: 
za:  15 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 4. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
4. Návrh na schválenie programu rokovania 
5. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva 
6. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií 

zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
8. Zriadenie mestských výborov a voľba ich členov 
9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 

a do mestskej školskej rady 
10. Zastupovanie mesta ako člena v OOCR Slovenský raj & Spiš 
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 
12. Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2019 
13. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 
14. Interpelácie, otázky poslancov 
15. Záver 
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K bodu 5 
 

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca  MsZ 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- požiadal Bc. Ing. Janku Brziakovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- zložila sľub poslanca mestského zastupiteľstva a podpísala sa do Pamätnej knihy mesta. 
Ing. Bečarik: 
- zablahoželal pani poslankyni k zvoleniu a odovzdal jej osvedčenie o zvolení za poslanca 
mestského zastupiteľstva, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 5. 

 
 

K bodu 6 
 
Zásady odme ňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií 
zriadených pri Mestskom zastupite ľstve v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu.  
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- predložila návrh na zvýšenie základného platu primátora o 30 %, zákon stanovuje 
maximálnu možnosť zvýšenia o 60 %. Vzhľadom na to, že základný plat primátora 
predstavuje čiastku 3 000,- eur, myslí si, že zvýšenie o 30 % si pre začiatok zaslúži.  
Ing. Gonda: 
- vysvetlil, že tento návrh nie je z tých klasických  materiálov, ktoré sú predložené na 
rokovanie, ale takýto návrh, predložený priamo na mestskom zastupiteľstve je štandardný, 
- navrhol podporiť tento návrh. 
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Mgr. Ing. Geletka: 
- myslí si, že je to dosť neštandardné a že by bolo vhodné sa zamyslieť nad tým, či 
navýšenie platu primátora patrí do tohto bodu, nakoľko tento bod má svoje opodstatnenie 
a svoj názov. Podľa jeho názoru je potrebné počkať ešte nejaký čas so zvýšením platu,  
možno zvýšiť aj viac, a zaradiť to tam, kde to patrí. Požiadal JUDr. Štraucha o vyjadrenie, 
či to môže byť zaradené v tomto bode. 
JUDr. Štrauch: 
- potvrdil, že môže to byť zaradené do tohto bodu. 
Mgr. Kačenga: 
- navrhol bod 6 rozšíriť v názve o určenie platu primátora mesta Spišská Nová Ves. 
Ing. Bečarik: 
- opýtal sa, či je možné bod 6 doplniť do názvu - Zásady odmeňovania poslancov, členov 
mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej 
Novej Vsi a určenie platu primátora. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že by bolo čistejšie ponechať tento bod tak, ako už bol schválený v programe 
rokovania mestského zastupiteľstva. Poznamenal, že pri tomto bode môže byť navrhnuté 
zvýšenie  platu primátora, nakoľko sa hovorí o platových náležitostiach, plate primátora 
a jeho náväznosti na odmeny pre poslancov. 
Ing. Bečarik: 
- navrhol ponechať názov bodu tak, ako  bol schválený. Bol daný návrh, bude sa o ňom 
hlasovať. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že viacerí boli týmto návrhom zaskočení. Uvítal by, keby Bc. Ing. Brziaková 
prišla s týmto návrhom za nimi skôr a povedala, že má  takýto zámer, aby vedeli na to 
reagovať. 
- dal procedurálny návrh, aby bola vyhlásená krátka prestávka. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- myslí si, že tento návrh nebolo potrebné prehodnocovať dopredu,  je to návrh a každý 
poslanec hlasuje podľa svojho vlastného vedomia a svedomia. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- poznamenal, že chcel reagovať podobne, ako Bc. Ing. Brziaková. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že v tejto chvíli je to ťažké rozhodnutie, nakoľko tento návrh nečakali. Pána 
primátora vníma ako človeka, ktorý venuje obrovské množstvo úsilia, aby zdynamizoval  
fungovanie mesta. Mali možnosť veľa spolu rokovať a videli snahu, že chce veci posúvať 
dopredu a že venuje tomu veľa času. Z pozície Spoločného poslaneckého klubu navrhol, 
aby navrhované zvýšenie platu primátora odsúhlasili a verí, že pán primátor ich nesklame. 
Zároveň je to aj gesto uznania a ochrany si svojho primátora v pozícii najvyššieho 
predstaviteľa mesta. Ak by v tejto chvíli nezahlasovali za, dali by tým najavo, že si svojho 
primátora nevážia.  
Mgr. Cehlár: 
- stiahol svoj návrh, plne súhlasil s predsedom Spoločného poslaneckého klubu. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
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Mgr. Ing. Geletka: 
- upozornil, že najprv sa musí hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, a ak sa ten odsúhlasí, 
potom následne bude druhé hlasovanie o celom návrhu uznesenia.  
Ing. Bečarik: 
- požiadal o vyjadrenie JUDr. Dulákovú. 
JUDr. Duláková: 
- poznamenala, že v tomto prípade to bol pozmeňujúci návrh poslanca k uzneseniu, ktoré 
už bolo predložené a návrh uznesenia bol zverejnený. Pozmeňujúci návrh, ktorý 
predniesla Bc. Ing. Brziaková, je celé to ustanovenie, vrátane toho doplneného a o tom sa 
bude hlasovať. Buď sa to schváli, alebo neschváli. Keď sa to neschváli, druhý návrh, 
o ktorom sa bude hlasovať, je ten návrh uznesenia, ktorý už bol zverejnený. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal návrhovú komisiu, aby ešte raz predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6 doplnený o bod 3. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 6.  
 

 
K bodu 7  

 
Zriadenie komisií, ur čenie náplne ich práce, vo ľba ich predsedov a členov 
Predložil: Ing. Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol  bod 7 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Kačenga: 
- poznamenal, že tento materiál prerokovávali spolu s poslancami Spoločného 
poslaneckého klubu a že došlo k chybe, MUDr. Petra Zeleného, MPH, zabudli zaradiť do 
sociálno-zdravotnej komisie. Navrhol, aby v bode 3 B návrhu uznesenia sa vyškrtla 
z komisie Mgr. Anna Janovčíková a nahradil ju MUDr. Peter Zelený, MPH. 
Ing. Gonda: 
- doplnil, že nejde o výmenu člena Spoločného poslaneckého klubu, preto odporučil, aby 
predložený návrh bol schválený. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
Mgr. Kačenga: 
- opýtal sa, či je potrebné čítať všetky zloženia komisií, nakoľko materiál bol prístupný na  
webovej stránke mesta alebo stačí len povedať, že uznesenie sa schvaľuje v znení, ako 
bolo predložené v materiáli, s jedinou zmenou v komisii sociálno-zdravotnej. 
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JUDr. Štrauch: 
- uviedol, že uznesenie sa nemusí čítať celé, stačí tak, ako povedal Mgr. Kačenga. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 7 - schválenie uznesenia v znení, ako bolo 
písomne predložené v pracovnom materiáli v návrhu uznesenia s jedinou zmenou 
v komisii sociálno-zdravotnej, kde Mgr. Annu Janovčíkovú nahradí  MUDr. Peter Zelený, 
MPH. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 7. 
 
 

K bodu 8 
 

Zriadenie mestských výborov a vo ľba ich členov 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta   

 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 8 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- uviedol, že v návrhu MsV č. 2 je za člena navrhnutá Mgr. Daniela Antalová, ktorá 
oznámila, že pre pracovné povinností sa nemôže zúčastňovať zasadnutí MsV a z toho 
dôvodu neprijíma kandidatúru na toto miesto. Navrhol miesto nej do MsV Mgr. Miroslava 
Majerčáka. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 8 - schválenie uznesenia v znení, ako bolo 
písomne predložené v pracovnom materiáli v návrhu uznesenia s jedinou zmenou v MsV 
č. 2, kde miesto Mgr. Daniely Antalovej bol navrhnutý Mgr. Miroslav Majerčák. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 8. 
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K bodu 9 
 
Návrh na delegovanie zástupcov zria ďovate ľa do rád škôl a školských zariadení 
a do mestskej školskej rady 
Predložila: Ing.  Dana Mrnková, vedúca oddelenia šk olstva  

Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 9 a požiadal Ing. Mrnkovú, vedúcu oddelenia školstva, o uvedenie materiálu. 
Ing. Mrnková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Gonda: 
- navrhol zmenu v obsadení zástupcov mesta do rady školy pri ZŠ Ing. O. Kožucha, kde 
miesto MUDr. Aleny Pekarčíkovej navrhol PaedDr. Dávida Demečka, PhD. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- poďakoval za ústretovosť, ale táto zmena je už uvedená v materiáli. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
Mgr. Kačenga: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 9 - schválenie uznesenia v znení, ako bolo 
písomne predložené v pracovnom materiáli v návrhu uznesenia.  
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 9. 
 
 

K bodu 10 
 
Zastupovanie mesta ako člena v OO CR Slovenský raj & Spiš 
Predložil: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho odd elenia  

 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 10 a požiadal JUDr. Štraucha, vedúceho právneho oddelenia, o uvedenie 
materiálu. 
JUDr. Štrauch: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že sa stotožňuje s týmto návrhom a veľmi si váži prácu Ing. Záborskej, 
považuje ju za veľkú odborníčku v tejto oblasti, 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- poznamenala, že si veľmi váži slová pána primátora, poďakovala za dôveru a verí, že 
nesklame. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 10. 
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Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 10. 
 

K bodu 11 
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 
Predložil: Ing. Peter Biskup, hlavný kontrolór  

 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 11 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na kontrolnú činnosť, týkajúcu sa cyklochodníka popri rieke Hornád. Uviedol, že 
hlavný kontrolór na mestskom zastupiteľstve v apríli 2018 predložil výsledok svojej 
kontroly, kde deklaroval efektívnosť vynaložených nákladov a porovnával cenu 1 m 
chodníka u nás s inými cyklochodníkmi. Presná cena cyklochodníka pri zaradení do 
majetku bola 759-tis. eur. Kontrolné zistenie bolo  v tom čase také, že došlo k zlému 
zaradeniu niektorých častí cyklochodníka do majetku mesta. V priebehu realizácie tejto 
stavby Ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka SR vypísalo výzvu, do ktorej sa mohlo 
mesto zapojiť a súčasťou tejto výzvy bola možnosť časť nákladov cyklochodníka uhradiť 
z nenávratného finančného príspevku. Hlavný kontrolór v správe minulého roku poukázal 
na to, že nakoniec aj vďaka príspevku cca 277-tis. eur, ktoré sme dostali z ministerstva 
pôdohospodárstva, cena 1 m cyklochodníka sa znížila z 505 eur na 321 eur. Problém 
nastal v tom, že nakoniec to, s čím sme počítali, teda tých 277-tis. eur, nebolo 
poskytnutých a mesto tento príspevok nedostalo. Opýtal sa hlavného kontrolóra, v čom 
bola chyba, že si mesto nemohlo  uplatniť tieto finančné prostriedky. 
Ing. Biskup: 
- súhlasil s tým, bolo to presne tak, ako to citoval RNDr. Ruttkay. To, že sme nedostali 
tento príspevok, a nie je zahrnutý ani v rozpočte mesta na tento rok, je preto, že sme ho 
zatiaľ nedostali. Túto čiastku by malo mesto obdržať pravdepodobne tohto roku.  
Ing. Susa: 
- poukázal na to, že prepočítavať cenu na 1 m chodníka je  úplne nevhodný parameter na 
porovnávanie voči iným stavbám. Uviedol, že cyklochodník bol naprojektovaný v r. 2009 
s podmienkami z Povodia Hornádu a Bodvy, ktorý zároveň rieši protipovodňové opatrenia, 
čo sa pri bežných cyklotrasách v žiadnom prípade nestáva. Ďalšou podmienkou bolo 
naprojektovať únosnosť chodníka na 25 ton. V rámci nášho cyklochodníka bola riešená 
rekonštrukcia križovatky s ulicou Za Šestnástkou, ďalej komplet verejné osvetlenie, takže 
porovnávať 1 m cyklochodníkov v tomto prípade nie je správne. Poznamenal, že je možné 
nahliadnuť do cenových položiek, ktoré boli vysúťažené a potom robiť nejaké závery. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v danom období na 930-tis. eur, súťažou 
bola docielená hodnota 720-tis. eur. Počas realizácie prác sa pristúpilo k spracovaniu 
realizačnej projektovej dokumentácie na protipovodňový múrik a zjednotilo sa technické 
riešenie v časti, kde nebol navrhnutý oporný múrik. V priebehu výstavby sa riešili aj určité 
veci, ktoré boli nepredvídateľné, napr. riešili  sa prekládky dátových káblov, neúnosnosť 
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podložia, to znamená, že dochádzalo aj k položkám, ktoré bolo potrebné doplniť. Celkovo 
stavba dosiahla hodnotu 680-tis. eur, čo je o 40-tis. eur menej, ako bola vysúťažená cena. 
Taktiež bola zrealizovaná aj oprava  časti chodníka  v dĺžke cca 500 m od čerpacej stanice 
Shell po sídlisko Za Hornádom, to znamená, že nemáme 1,5 km plánovaného chodníka, 
ale 2 km. 
- uviedol, že je pravdou, že mesto malo šancu počas výstavby sa zapojiť do získania 
nenávratného finančného prostriedku, čo sme využili, predložili sme základný rozpočet 
a zmluvu o dielo a v stavbe sme pokračovali. Vzhľadom na to, že riadiaci orgán dospel 
k vyhodnoteniu až po ukončení stavby a za podmienok, ktoré sme žiadali, to znamená, že 
sme sa opierali o pôvodnú zmluvu o dielo, pričom počas výstavby nastali zmeny a tým 
sme nenaplnili pôvodné podmienky získania grantu. Z toho dôvodu zrejme nedôjde 
k možnosti refinancovania tejto stavby istou čiastkou. 
RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že mu nešlo o technickú realizáciu a hodnotu cyklochodníka, ale o to, kde 
nastalo zlyhanie, prečo takmer 200-tis. eur mesto nedostane. Poznamenal, že bude žiadať 
hlavného kontrolóra, aby v niektorom svojom vystúpení na mestskom zastupiteľstve 
zadefinoval výsledok riadiaceho orgánu. 
Ing. Biskup: 
- poznamenal, že sa nezaoberal touto kontrolou do detailu. Uviedol, že v pláne kontrol na 
2. polrok 2019 má vyšpecifikovanú kontrolu opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, 
kde bude zahrnutá aj táto kontrola. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, prečo na stránke mesta nie je táto správa publikovaná, posledná je z roku 
2013. 
Ing. Biskup: 
- uviedol, že je to publikované, ale na inej adrese. 
Ing. Jančíková: 
- poznamenala, že podľa hlavného kontrolóra sa majú najprv poslanci zoznámiť s jeho 
správou, až potom sa publikuje verejnosti, ale medzi predkladanými materiálmi.  
Mgr. Cehlár: 
- súhlasil s tým, ale na stránke hlavného kontrolóra sú správy uverejnené do roku 2013 
a potom už nie sú. Myslí si, že by tam mali byť uverejnené pre ľahšiu orientáciu. 
Ing. Jančíková: 
- súhlasila s tým, že to tam môže byť uverejnené, ale hlavný  kontrolór to doposiaľ 
nepožadoval. V sekcii MsZ v Predkladaných materiáloch sú uvedené všetky materiály. 
Ing. Biskup: 
- taktiež súhlasil so zverejňovaním týchto správ. 
Ing. Bečarik: 
- reagoval na príspevok RNDr. Ruttkaya a doplnil, že to vníma tak, že v snahe ušetriť 
došlo k toľkým zmenám vo výkaze výmer, že sme porušili určité pravidlá a nie sme 
oprávnení žiadať o nenávratný finančný príspevok. Poznamenal, že asi pred týždňom sme 
ako mesto požiadali o zrušenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, čiže 
s definitívnou platnosťou nie sme oprávnení žiadať o tento príspevok. Vysvetlil, že proces 
prebiehal tak, že sa začala výstavba z vlastných finančných prostriedkov a v priebehu 
výstavby prišla táto možnosť, chceli sme ju využiť, žiaľ nevyšlo to.  
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii.  
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Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 11. 
 
 

K bodu 12 
 
Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2019 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta  

 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 12 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Mgr.Cpin: 
- opýtal sa, aká je záväznosť prijatého plánu zasadnutí, či sa môžu body vylúčiť, presúvať, 
či ide len o informatívny charakter.  
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že mestský úrad považoval za potrebné, podľa požiadaviek jednotlivých 
vedúcich oddelení,  prerokovať tieto veci v mestskom  zastupiteľstve. Poslanci majú právo 
kedykoľvek doplniť to, čo chcú prejednávať počas zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Cpin: 
- poukázal na konkrétny bod - zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý je  
plánovaný  13. 6. 2019 a opýtal sa, či v prípade záujmu o zloženie sľubu sa to môže 
presunúť na 18. 4. 2019.   
Ing. Bečarik: 
- uviedol, že momentálne vychádzame z toho, že pán Oliver Búza má dlhodobú PN. Po   
ukončení PN môže automaticky skladať sľub, môžeme k tomu zvolať aj mimoriadne 
mestské zastupiteľstvo alebo môže zložiť sľub na zasadnutí mestského zastupiteľstva  
18. 4. 2019.   
Ing. Kellner: 
- doplnil, že je to len informatívny materiál, v podstate ktokoľvek môže navrhnúť zmenu 
programu až do doby zverejnenia pozvánky. Zmeniť program rokovania mestského 
zastupiteľstva sa dá priamo aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva spôsobom, ako to 
bolo dnes prezentované. 
Mgr. Cehlár: 
- ocenil krok pána primátora, že stiahol z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva 
bod č. 10. V tejto súvislosti by chcel navrhnúť skorší termín ďalšieho mestského 
zastupiteľstva, aby pri zápisoch detí do škôl sa mohli rodičom poskytnúť už informácie, 
ktoré budú schválené, ale necháva to na zváženie pána primátora. 
Ing. Bečarik:  
- uviedol, že ak vyplynie ešte z nejakých ďalších potrieb mestského úradu zvolanie  
mimoriadneho mestského zastupiteľstva, bude možné tam presunúť aj tento bod. Mestské 
zastupiteľstvo 18. 4. 2019 je plánované z dôvodu, že vtedy už budú známe výsledky 
záverečného účtu i prípadné zmeny v rozpočte.  
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RNDr. Ruttkay: 
- poznamenal, že intenzívne rokujú s pánom primátorom, uskutočnilo sa už veľa 
spoločných stretnutí, pri ktorých nakoniec takmer vo všetkom dospeli ku konsenzu, čo 
vidno aj na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva. Okrem iných vecí požadovali zo 
strany Spoločného poslaneckého klubu, aby dospeli k nejakému jednotnému programu 
rozvoja mesta na ďalšie roky. Uviedol, že nepochybuje o tom, že pán primátor chce 
napĺňať to, čo sľúbil. Myslí si, že by bolo korektné aj voči obyvateľom mesta, aby na 
začiatku fungovania spolupráce a fungovania mestského zastupiteľstva presne definovali 
to, kam by chceli dospieť po štyroch rokoch. Poznamenal, že pán primátor zatiaľ v tomto 
javí ochotu spolupracovať. Preberali už niektoré základné body tohto „programového 
vyhlásenia“, a dospeli ku konsenzu, že na tomto programe budú spolupracovať aj poslanci 
Spoločného poslaneckého klubu, aby mohli v mnohých veciach podporovať rozumné, 
efektívne body, ktoré budú navrhované pánom primátorom. Súvisí to aj s materiálom, ako 
je napríklad návrh rozpočtu. Bolo by dobré, aby takýto materiál mesto malo, ľudia by videli, 
čo chceme v meste robiť, aby sa na tom podieľali všetci spoločne.  
- navrhol, aby na júnovom mestskom zastupiteľstve bol zaradený do programu bod pod 
pracovným názvom Program rozvoja mesta v rokoch 2019 - 2022, v ktorom by pán 
primátor predložil body, ktoré chce realizovať.  
Ing. Záborská: 
- uviedla, že sa teší z toho, že chceme pripraviť niečo, čo bude spoločnou platformou pre 
to, aby sme nastavili vlastnú energiu a skúsenosti na niečo, čo chceme zmerať na konci 
volebného obdobia, 
- uviedla, že má pripravenú interpeláciu, ktorá sa týka prípravy spoločne zadefinovaných 
aktivít. 
Ing. Bečarik: 
- potvrdil, že máme za sebou veľa rokovaní. Je potrebné povedať, čo chceme prioritne 
v meste urobiť a potom reálne určiť úlohy a termíny, čo sme schopní urobiť z hľadiska 
možností a rozpočtu. Zdôraznil, že našou cestou jednoznačne musí byť hľadanie 
externých zdrojov.  
- opýtal sa, či má niekto konkrétny návrh do uznesenia.   
RNDr. Ruttkay: 
- navrhol doplniť do uznesenia text -  do programu MsZ 18. 4. alebo 13. 6. 2019 zaradiť 
bod Program rozvoja mesta v rokoch 2019 – 2022. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 12. 
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K bodu 13 
 

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam 
Predložil: Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ   
 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Kellnera, prednostu MsÚ, o uvedenie materiálu. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že materiál k tomuto bodu programu bol zverejnený, ale bol doplnený v písomnej 
i digitálnej podobe o dodatok - bod č. 8 s tým, že tento dodatok bol vypracovaný na 
základe včerajšieho rokovania zainteresovaných osôb na úrovni pána primátora. 
Ing. Bečarik: 
- vzhľadom na dĺžku rokovania a počet prerokovaných bodov programu rokovania navrhol 
prestávku. 
 
PRESTÁVKA:  10.33 - 10.53 hod. 
 
Bod 13/1 
Ing. Kellner: 
- poznamenal, že v úvode jednotlivých bodov uvedie základnú informáciu o obsahu 
jednotlivých bodov vo vzťahu k tým-ktorým ustanoveniam, zákona o majetku obcí, 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že vzhľadom na to, že mnohé uznesenia sú rozsiahle, bola taká zaužívaná prax, 
že pokiaľ zo strany členov poslaneckého zboru neboli žiadne námietky a doplnky, tak sa 
uznesenie nečítalo, ale sa schvaľovalo v tom zmysle, že sa prečítalo číslo uznesenia  
a povedalo sa, navrhuje schváliť v znení, ktoré je uvedené v materiáloch a ktoré bolo 
v predstihu zverejnené. 
Ing. Bečarik: 
- udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 13. 
 
Bod 13/2/1 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii.  
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Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13//2/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 14. 
 
Bod 13/2/2 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13//2/2 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 15. 
 
 
Bod 13/3/1  
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Záborská: 
- podotkla, že k tomuto bodu  chýba vyjadrenie  oddelenia ÚPaSP. 
Ing. arch. Štubňa: 
- uviedol, že vyjadrenie sa nachádza na strane 8, oddelenie ÚPaSP nemá výhrady voči 
predaju. 
Ing. Kellner: 
- doplnil, že oddelenie ÚPaSP neuvádza súhlas alebo nesúhlas s predajom, ale súlad 
alebo nesúlad zámeru s územným plánom. 
Ing. Gonda: 
- poznamenal, že je pravdou, že žiadateľ uvažuje s budúcim využitím pozemku, ktorý je 
v súlade s územným plánom, ale mestské zastupiteľstvo zvažuje aj verejný záujem 
využitia tohto pozemku. Osobne nesúhlasí s odpredajom pozemku, nakoľko  sa nachádza 
v rozrastajúcej sa časti, kde pribúdajú rodinné domy a z pohľadu územného plánu je 
určený na šport, telovýchovu a rekreáciu. Navrhol ponechať túto plochu ako rezervu pre 
tento účel, ktorý je schválený v zmysle územného plánu. 
- navrhol odpredaj pozemku neschváliť. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13//3/1 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli. 
Hlasovanie: 
za:  0 
proti:  13 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 16. 
 
 
Bod 13/4 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu,   
- doplnil, že v čase po zverejnení materiálu došlo ešte k rokovaniu štatutárov oboch strán, 
kde bola dohodnutá kúpna cena, ktorá predstavuje len 50 % hodnoty určenej znaleckým 
posudkom, t. j., 8 810,00 eur. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
Mgr. Cehlár: 
- poďakoval pánovi primátorovi a ocenil jeho snahu za to, že dokázal znížiť cenu, o to 
ľahšie sa bude hlasovať. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že pán Ivan Schlosser požiadal o možnosť vystúpiť k tomuto bodu, s čím 
poslanci vyslovili všeobecný súhlas. 
Ivan Schlosser: 
- vysvetlil dôvod svojho vystúpenia a požiadal o podporu návrhu na odkúpenie daného 
pozemku. 
Ing.  Bečarik: 
- poďakoval pánovi Schlosserovi za doplňujúce informácie. 
Ing. Gonda: 
- poukázal na to, že Novoveská Huta je súčasťou Spišskej Novej Vsi a na obhajobu 
pripomenul skutočnosť, že veľa rokov tam bola stavebná uzávera. Od roku 1990 mesto 
deficit značne vylepšilo a odkúpenie časti pozemku pod komunikáciami je len malé 
splatenie dlhu, ktorý voči tejto mestskej časti máme. Poznamenal, že za týchto výhodných 
podmienok návrh na odkúpenie pozemku podporí. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol návrh na uznesenie k bodu 13//4 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli, avšak s celkovou kúpnou cenou 8 810 eur. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 17. 
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Bod 13/5 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13//5 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli. 
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 18. 
 
Body 13/6  
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- poznamenal, že mal tú česť byť pri otvorení tohto centra v minulom roku. Ocenil to, že aj 
mestský úrad poskytol už pri prvej fáze výraznú pomoc pri adaptácii týchto priestorov. 
- verí, že uznesenie bude schválené jednomyseľne.  
Bc. Ing. Brziaková: 
- uviedla, že víta snahu rodičov vytvoriť toto centrum, 
- poznamenala, že návrh podporí a vyzvala k tomu aj ostatných poslancov. 
Ing. Pastiran: 
- prikláňa sa k tomu, čo už bolo povedané, aby sme podporili tento návrh. 
Ing. Bečarik: 
- ukončil diskusiu a udelil slovo návrhovej komisii. 
Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13//6 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli.  
Hlasovanie: 
za:  16    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo neschválilo uznesenie č. 19. 
 
 
Bod 13/7 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, udelil slovo návrhovej komisii. 
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Mgr. Kačenga: 
- predniesol  návrh na uznesenie k bodu 13//7 – schválenie uznesenia v znení, ako je 
uvedené v predloženom materiáli.  
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 20. 
 
 
Bod 13/8 
Ing. Kellner: 
- podal informáciu o obsahu materiálu, 
- odporučil prečítať uznesenie v plnom rozsahu, nakoľko bolo zverejnené v písomnej  
i digitálnej podobe až dnes ráno. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
RNDr. Ruttkay: 
- myslí si, že nikto z poslancov nie je proti a že sú radi tomuto rozhodnutiu. Opýtal sa, či by 
bol problém odstrániť už aj ďalšiu časť nefunkčnej vlečky, ktorá pokračuje ďalej a križuje 
Markušovskú cestu pri ČS Slovnaft. Navrhol, aby takýmto spôsobom sa vyriešila aj ďalšia 
časť nefunkčnej vlečky. 
Ing. Bečarik: 
- podal informáciu o priebehu rokovania a poznamenal, že je rád, že sa podarilo 
vylustrovať vlastníka a tým je  MPC Cessi, a. s.. Čo sa týka ďalšej časti vlečky, pozemok 
vlastní Ministerstvo hospodárstva SR, ale vlečku súkromná spoločnosť. Uviedol, že to 
bude predmetom ďalšieho rokovania. 
PhDr. Volný, PhD.: 
- uviedol, že tento prejazd je už dlhší čas problémový. Riešilo sa to aj v minulosti ako 
havarijná situácia, ale bolo to len dočasné riešenie. Interpeloval v tejto veci bývalé vedenie 
KSK, aj terajšie, aby sa postavili k tomu zodpovedne, bohužiaľ, bez nejakého veľkého 
úspechu. Verí, že keď sa to schváli, na budúci týždeň sa môže uzavrieť zmluva 
a v blízkom čase riešiť. Čo sa týka druhého prejazdu, k tomu sa musí postaviť KSK.  
Ing. Pastiran: 
- poznamenal, že už boli vysvetlené všetky súvislosti, ako k tomu došlo, za čo poďakoval. 
Uviedol, že taktiež o tom viackrát rozprával s vedúcim správy ciest KSK a myslí si, že 
určite to všetci privítajú.  
Ing. Gonda: 
- podporil názor RNDr. Ruttkaya. Verí, že ak sa podaril tento malý krôčik,  podarí sa aj ten 
väčší, nakoľko Mlynská ulica s pokračovaním k Markušovskej ceste patrí medzi 
neuralgické body v doprave na území mesta Spišská Nová Ves. Verí, že s novým vedením 
KSK, aj za účasti našich poslancov, sa to podarí presadiť a že zlikvidujeme tieto 
neuralgické body v doprave  na území mesta. 
Ing. Kellner: 
- uviedol, že podľa vyhlášky za priecestie nezodpovedá vlastník komunikácie, ale vlastník 
vlečky, preto to nebolo realizované zo strany KSK. 
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Ing. Bečarik: 
- uviedol, že v rokovaniach sa bude pokračovať. 
Mgr. Cehlár: 
- myslí si, že toto je problém v dôsledku toho, že rozdelenie správy ciest medzi KSK 
a mesto nebolo šťastným riešením pri zriaďovaní VÚC. Apeloval na ľudí, ktorí to môžu  
nejakým spôsobom ovplyvniť, aby sa tým začali zaoberať, aby sa vedelo, ktorá cesta je 
v správe mesta a ktorá v správe KSK. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že už niekoľkokrát avizoval, že je potrebné zjednotiť majiteľa všetkých ciest 
na Slovensku pod jedného správcu, 
- ukončil diskusiu, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. 
Mgr. Kačenga: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 13/8. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 21. 
 
 

K bodu 14 
 

Interpelácie,  otázky poslancov  
 
Ing. Záborská: 
- odovzdala písomnú interpeláciu, v ktorej žiada o poskytnutie odpovedí viažucich sa 
k plneniu Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 – 2020 a taktiež 
žiada o zaradenie bodu Vyhodnotenie plnenia schváleného základného rozvojového 
dokumentu mesta do programu najbližšieho rokovania MsZ. Uvedené navrhla spracovať 
do 15. 3. 2019. Ponúkla svoju odbornú a metodickú pomoc pri realizácii rozvojových 
činností mesta. 
Mgr. Cehlár: 
- opýtal sa, či by nebolo možné umiestniť pred budovou Radnice aj vlajku mesta, nakoľko 
je tam umiestnená len vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie. 
Mgr. Cpin: 
- poukázal na to, že v minulom volebnom období bolo zvykom, že odpovede na 
interpelácie poslancov sa zasielali na vedomie všetkým poslancom. Opýtal sa, či je možné 
požiadať o takýto ústretový krok. 
Ing. Záborská: 
- poznamenala, že vzhľadom na zmeny v zákone o obecnom zriadení je potrebná 
aktualizácia Rokovacieho poriadku MsZ. 
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K bodu 15 

 
Záver 

 
Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Poďakoval prítomným za účasť, konštruktívne návrhy a aktívny prístup k dnešnému 
rokovaniu mestského zastupiteľstva a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
Na záver ešte uviedol, že dnešným dňom menuje za prvého viceprimátora pána poslanca 
PhDr. Jána Volného, PhD., ktorý vo voľbách získal najviac hlasov vo volebnom obvode 
Juh a že je rozhodnutý menovať aj druhého viceprimátora najneskôr 18. 4. 2019. 
 
 
 
 
               Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                     Ing . Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 2 – 21.   
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Andrej Cpin, v. r.  
   
PaedDr. Dávid Deme čko, PhD., v. r.   
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Husová    
 
Za správnosť: Ing. A. Jančíková  
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 13. 2. 2019 
 
 
 

 
 


