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Zápisnica 

 
napísaná 19. júla 2019 na 6. 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 6.  zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ a 
ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov MUDr. Ivety Fulkovej, MUDr. Aleny 
Pekarčíkovej a Ing. Jozefa Gondu. 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       35   
      z toho poslanci MsZ            16 
                ostatní prítomní                    19 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:          15.00 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       15.40 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 Ing. Zuzanu Záborskú a PaedDr. Dávida Demečka, 
PhD., do návrhovej komisie Mgr. Petra Bednára, Mgr. Jozefa Kačengu a Mgr. Ing. Igora 
Geletku, 
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- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na  uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 3. 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 92. 
 
 

 K bodu 4      
 
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 4. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:  0 
zdržali sa: 0    
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 93. 
 
 
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. Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií  
        z rozpočtu mesta za 1. polrok 2019 
    6. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Nabíjacia stanica pre elektromobily  
        v Spišskej Novej Vsi 
    7. Správa o výsledkoch kontrol 
    8. Interpelácie, otázky poslancov 
    9. Záver 
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K bodu 5 

 
Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií    
z rozpo čtu mesta za 1. polrok 2019  
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
 A. Akram: 
- vyjadril sa k dotácií pre Divadlo Kontra. Vyzdvihol jeho úspechy,  hlavne účasť na 
svetovom festivale The Edinburgh Fringe. Uviedol, že na zasadnutí komisie kultúry o tom 
dlho diskutovali a dohodli sa, že podporia Divadlo Kontra sumou 2 200 eur. Poznamenal, 
že osobne bol v prenájme v priestoroch Matice Slovenskej, sú tam najnižšie nájmy 
v meste, ale nájom sa každý rok zvyšuje z dôvodu vyšších výdavkov a cien energie. 
Objekt je vo veľmi zlom stave a nie sú peniaze na jeho opravu. Pán Čižmár osobne 
investoval veľa prostriedkov na obnovu priestorov v Matici Slovenskej,  a preto nemá 
zmysel sa sťahovať z týchto priestorov. Ďalej uviedol, že taktiež rokovali o systémovej 
podpore pre takéto kultúrne telesá, ako je Divadlo Kontra, ale aj iné lokálne mládežnícke 
subjekty a po konzultácii s vedením mesta, poslancami MsZ  a relevantnými organizáciami 
verí, že v najbližšej dobe budeme môcť predložiť koncepčné riešenie týkajúce sa dotačnej 
politiky v oblasti kultúry. 
- požiadal poslancov o podporu tohto návrhu. 
PhDr. Volný, PhD.:  
- podporil tento návrh a uviedol, že Divadlo Kontra v minulosti už viackrát  podporili 
z rôznych  zdrojov, nakoľko  v meste veľmi zásadným spôsobom rozširuje kultúrnu ponuku 
a navonok reprezentuje aj mesto, 
- požiadal poslancov o podporu tohto návrhu. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že dotácia je nad 1 000 eur,  z toho dôvodu podlieha schváleniu 
v mestskom zastupiteľstve, 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 94. 
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K bodu 6 
 
Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Nabí jacia stanica pre 
elektromobily v Spišskej Novej Vsi 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Valkoššákovú, pracovníčku referátu rozvoja mesta, 
o uvedenie materiálu. 
Ing. Valkoššáková: 
- podala informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- opýtal sa, či do budúcna mesto niečo plánuje s nabíjacími  stanicami, nakoľko výstup z  
medzinárodného automobilového priemyslu je taký, že v rokoch 2023 – 2024 podiel 
elektromobilov na trhu má byť cca 40 – 60 %. 
A. Akram: 
- poznamenal, že má informácie, že v jeseni má štát podporiť kúpu elektromobilov vo 
výške 35 % s podmienkou, že zároveň musí byť odhlásené auto staršie ako 15 rokov. Má 
vedomosť o tom, že je o to obrovský záujem, je to dobrá vec a treba to podporiť. 
Mgr. Cpin: 
- podporil návrh poslanca PaedDr. Demečka, PhD., aby nabíjacích staníc bolo v meste 
viac, hlavne s vyšším výkonom. 
Ing. Bečarik: 
- informoval o ponuke súkromnej spoločnosti, ktorá chce postaviť na vlastné náklady cca 
20 nabíjacích staníc. Poznamenal, že počkáme na podporu štátu a na zverejnenie výzvy.  
Predpokladá, že v rámci zeleného programu to pôjde výrazným tempom dopredu. Ak bude 
môcť byť žiadateľom mesto, prikláňa sa k tomu, aby túto aktivitu prebralo a našlo vhodné 
miesta pre tieto stanice. 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 95. 

 
 

K bodu 7 
 
Správa o výsledkoch kontrol 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 6 a požiadal Ing. Biskupa, hlavného kontrolóra, o uvedenie materiálu. 
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Ing. Biskup: 
- podal informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bečarik: 
- otvoril diskusiu, 
- nakoľko neboli žiadne pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 96. 
 
 

K bodu 8 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
 
Mgr. Cpin: 
- opýtal sa, v akom štádiu je rekonštrukcia zimného štadióna a či je už skolaudovaný 
cyklochodník pri Hornáde. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- na základe podnetov občanov poukázal na pojazdnú reklamu s reprodukovaným slovom 
v čase, keď je v meste cirkus - vtedy je to krátkodobé, ale hlavne ide o predajňu, ktorá to 
často využíva, čo v tichých lokalitách dosť ruší. Opýtal sa, či má mesto urobený reklamný 
poriadok na takýto druh reklamy, či sa to kontroluje alebo či sa to dá nejako upraviť. 
Ing. Bečarik: 
- požiadal Ing. Hovaňáka, riaditeľa STEZ o vyjadrenie. 
Ing. Hovaňák: 
- poznamenal, že rekonštrukcia zimného štadióna je momentálne v takom štádiu, že 
projektová dokumentácia, ktorá bola urobená pre realizáciu 1. etapy je na hodnotení 
u firmy, ktorá bude verejné obstarávanie zabezpečovať. V priebehu 3 - 4 týždňov by mala 
byť vypísaná verejná súťaž na dodávateľa. Prvotný projekt bol rozdelený na etapy podľa  
vyčlenených finančných prostriedkov, teraz sa dopracováva realizačný projekt pre  
1. etapu; 
- futbalový štadión je pripravený, je v takom stave, ako bol predtým. Slovenským 
futbalovým zväzom boli dané určité požiadavky a termíny do r. 2019, ale vzhľadom na to, 
že  projekt je náročný, predpokladaný termín ukončenia 1. etapy je koniec roka 2020. 
Momentálne je to v procese vybavovania, rieši sa predĺženie termínu. V 1. etape je 
zahrnutá realizácia tribúny oproti hlavnej tribúne, úpravy v rámci hlavnej tribúny 
a administratívnej budovy - toto musí byť splnené kvôli dotácii zo Slovenského futbalového 
zväzu. 
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Ing. Bečarik: 
- uviedol, že cyklochodník bol skolaudovaný, je v prevádzke. Dochádza tu k rôznym 
názorom, obyvatelia sú  viac menej odkázaní na spoluprácu, nakoľko po ňom chodia 
všetci. Myslí si, že by nebolo správnym  riešením, aby tam nesmel ísť nikto okrem 
cyklistov, nakoľko je to blízko obytnej zóny. Odporučil oddeleniu výstavby a dopravy, aby 
sa dobudovali esíčkové zábradlia v častiach, kde sa prechádza  z chodníka cez hlavnú 
cestu. Poznamenal, že sa bude tomu venovať a hľadať vhodné riešenie. 
- vyjadril sa k pojazdnej reklame, VZN nie je k tomu prijaté. Pokiaľ sú takéto požiadavky, 
na základe pripomienok je potrebné pripraviť VZN, aby to neobmedzovalo ľudí v obytných 
zónach. Poznamenal, že sa to preskúma a ak bude treba, bude sa na to písomne 
odpovedať. 
  
 
 

K bodu 9 
 

Záver 
 

Ing. Bečarik, primátor mesta, ukončil 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
poďakoval prítomným za účasť a pozval na slávnostné otvorenie 64. ročníka Spišského 
trhu. 
 
 
 
 
               Ing. Pavol Be čarik, v. r.                                     Ing . Marián Kellner, v. r. 
                   primátor mesta                       prednosta MsÚ 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 92 - 96. 
 
 

 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Zuzana Záborská, v. r.     
   
PaedDr. Dávid Deme čko, PhD., v. r.    
 
 
 
Zapísala: M. Husová 
     
Za správnosť: Ing. A. Jančíková    
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 22. 7. 2019 
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