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Zápisnica 

 
napísaná 17. júla 2020 na 14. 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 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských organizácií, pracovníkov MsÚ 
a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť pani poslankyne MUDr. Ivety Fulkovej 
a neskorší príchod pána poslanca MUDr. Petra Zeleného, MPH, MBH. 
Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 17 poslancov,  MsZ bolo 
uznášaniaschopné. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny       32 
      z toho poslanci MsZ            17 
                ostatní prítomní                    15 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:            7.15 hod.  
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:         8.10 hod.  
 
 
 

K bodu 1 
 
Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnut ia 

 
 Zápisnica z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola overená bez 
pripomienok. 
 
 

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, PaedDr. Dávida Demečka, PhD. a Mgr. Andreja 
Cpina, 



2

- požiadal o hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu. 
Hlasovanie: 
za:  17    
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 317. 
 
 

 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:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
Program bol schválený. 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 318. 
 
Program: 

Otvorenie 
1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Návrh na schválenie programu rokovania   
4. Schválenie spolufinancovania projektu Smart technológie pre moderné mesto Spišská 

Nová Ves 
5. Súhlas so spolufinancovaním projektu Revitalizácia atletického štadióna a poverenie 

primátora k podpisu zmluvy so Slovenským atletickým zväzom 
6.  Interpelácie 

Záver 
 
 

 
K bodu 4 

 
Schválenie spolufinancovania projektu Smart technol ógie pre moderné mesto 
Spišská Nová Ves 
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 4 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
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- otvoril diskusiu. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol stanovisko komisie výstavby, dopravy a ÚP, ktorá odporučila MsZ schváliť  
predložený návrh. 
Ing. Záborská: 
- poukázala na to, že sa profesionálnejšie pristupuje k príprave tohto projektu, čo ju veľmi 
teší. Poznamenala, že v pripravovanej integrovanej územnej stratégii pre nasledujúce  
programové obdobie 2021 – 2027 bude mať smart politika veľký priestor, takže si myslí, že 
to nemá byť len otázka jedného projektu, ale mala by to byť otázka viacročného 
programovania, ako sa k smart filozofii  v rozvoji mesta postaviť. 
Mgr. Cehlár: 
- pripomenul, že minulého roku sa riešila výmena parkovacích prístrojov, ale finančná 
komisia to zamietla. Opýtal sa, či bude nejaký plán postupného zavádzania smart 
technológii. Poznamenal, že ak projekt neprejde, mohli by sme malými krokmi začať 
aspoň niektoré veci robiť a nečakať 2 – 3 roky na to, kedy bude vyhlásená výzva. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že ak to rozpočet umožní, môžeme o tom diskutovať.  Vzhľadom na to, že 
rampy  sú obsluhované, sú tam isté mzdové náklady, tak sa nám investícia za 4 roky vráti. 
Verí, že v projekte budeme úspešní. 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 4. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 319. 
 
 

K bodu 5 
 

Súhlas so spolufinancovaním projektu Revitalizácia atletického štadióna 
a poverenie primátora k podpisu zmluvy so Slovenský m atletickým zväzom  
Predložil: Ing. Pavol Be čarik, primátor mesta 
 
Ing. Bečarik: 
- uviedol bod 5 a podal informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu.  
O. Búza: 
- predniesol stanovisko komisie športu, ktorá odporučila MsZ schváliť predložený návrh. 
Taktiež na zasadnutí komisie hovorili o tom, akým smerom by sa to malo uberať po 
športovej stránke. Veria, že tento štadión nebude len pre atlétov, ale že ho budú využívať 
všetky športové kluby. Navrhli zaviazať prevádzkovateľa, pravdepodobne to bude STEZ, 
aby pracoval na verzii, že štadión bude sprístupnený aj pre verejnosť. 
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Mgr. Cpin: 
- myslí si, že štadión je potrebné opraviť, aby mladí športovci, hlavne atléti, trénovali na 
regulárnych povrchoch. Otázne podľa neho je, či v takejto luxusnejšej verzii. Poukázal na 
niektoré  skutočnosti: špinavé námestie, sanácia budov, požiadavky MsV – niektoré sa  
odsúvajú už niekoľko rokov, požiadavky občanov napr. cez odkaz pre starostu a iné, kde 
odpoveďou je argument, že nie sú na to peniaze v rozpočte; 
- poukázal na to, že v zmluve sa okrem iného píše, ako nám ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu ponúka dotáciu a že túto informáciu máme uviesť na pamätnej doske. 
Myslí si, že by mala byť vytvorená ešte ďalšia pamätná doska, kde bude uvedené, že je to 
financované aj z peňazí občanov mesta, keďže ¾ nákladov budú hradiť občania mesta. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- predniesol stanovisko komisie výstavby, dopravy a ÚP, ktorá odporučila MsZ schváliť  
predložený návrh. 
Ing. Bečarik: 
- nakoľko neboli ďalšie pripomienky, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie.  
Mgr. Bednár: 
- prečítal návrh uznesenia k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 320. 
 
 

K bodu 6 
 

Interpelácie 
 
Mgr. Cehlár: 
- poukázal na to, že napríklad v Martine riešia obnovu zimného štadióna formou dotácie 
nielen od mesta, ale prispel im na to aj kraj. Verí, že sa to podarí aj u nás, aby mesto 
znášalo výdavky v čo najmenšej miere; 
- súhlasil s tým, čo povedal pán poslanec Cpin ohľadom požiadaviek MsV, že staré veci sa 
nerobia, zabúda sa na nich, robia sa len nové veci. Požiadal pána prednostu, aby MsÚ 
zabezpečil sledovanie plnenia úloh MsV, aby sa úlohy nepresúvali z roka na rok; 
- súhlasil s tým, že je potrebné riešiť aj športoviská, ale taktiež je potrebné riešiť aj bežný 
život obyvateľov mesta. 
Mgr. Ing. Geletka: 
- poznamenal, že bol oslovený viacerými občanmi ohľadom kosenia v meste, poukázal 
konkrétne na sídliská a v blízkosti detských ihrísk; 
- taktiež poukázal na čistenie dlažby na námestí. V jeseni bola na to zakúpená technika, 
v Informátore a TV Reduta sa prezentovali plochy, ktoré sa začali čistiť. Prešiel nejaký čas 
a nič sa s tým ďalej nerobí. Apeloval na OKS, aby danú techniku využívali, aby sa dlažba 
ďalej čistila. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- informoval, že vláda schválila finančnú pomoc KSK vo forme 100-mil. eur ako návratný 
finančný príspevok,  dúfa, že sa niečo bude dať použiť aj na šport. 
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Ing. Bečarik: 
- súhlasil s tým, čo bolo povedané. Poznamenal, že nikdy neboli peniaze na všetko.  
Poukázal na to, že za 1,5 roka sa pripravilo a úspešne zrealizovalo množstvo projektov 
z hľadiska získania ich cenných zdrojov, napríklad postavenie ihrísk, výmena palubovky, 
trávnika, učebné pomôcky, parkoviská, chodníky, výmena asfaltu, detské ihriská, zastávky 
MHD a mnoho ďalších, nedá sa robiť všetko naraz;  
- myslí si, že všetci pozitívne vnímame vytvorenie MEPOS, nakoľko mestu účtuje 10 % 
DPH, neúčtuje si žiaden zisk a v konečnom dôsledku je to 20 – 30 %-ná úspora na každej 
robote, ktorú robí. Podotkol, že na základe tých príjmov, ktoré máme, mesto robí všetko, 
čo môže. Požiadal poslancov, aby vnímali aj tie veci, ktoré sa už urobili, aby o nich hovorili 
a mali ich ako argumenty pre občanov; 
- ďalej poukázal na to, že nepostrehol požiadavku rekonštrukcie Levočskej ulice – oprava 
podbitia (štablónu), ktorý tam visel. Keby sa o tom vedelo, bolo by sa urobilo to, čo teraz, 
objedná sa firma a zastabilizuje sa to; 
- vyjadril sa ku koseniu, realizuje sa externými firmami, MEPOS  to zatiaľ nerobí. Poukázal 
na vyjadrenia p. Kaliňáka, riaditeľa kancelárie ZMOS, že samosprávy mienia ušetriť 
financie jedine na tom, že obmedzia svoje verejnoprospešné práce. Z toho dôvodu sa 
znížil počet kosieb zo 4 na 3, bližšie informácie podá vedúci OKS; 
- poznamenal, že k dnešnému dňu máme o 500-tis. eur menej, otázkou je, kde zobrať 
peniaze. Externé zdroje sú presne cielené, možnosťou je zvýšenie miestnych daní 
a poplatkov; 
- mrzí ho to, že nevieme argumentovať dobré a pozitívne veci, ktoré sa dejú; 
- informoval o rokovaní s poslancami NR SR, p. Šofranko a p. Marcinčinom. Je 
spracovaný pre nich materiál, aby mali podrobné informácie o projektoch, čo nám treba 
spolufinancovať a na čo nám treba peniaze; 
- zablahoželal pani poslankyni Záborskej, ktorá ide robiť odbornú poradkyňu – vedúcu 
sekcie z hľadiska čerpania fondov. 
Mgr. Cehlár: 
- súhlasil s tým, čo povedal pán primátor, všetci sa snažia, ale, žiaľ, je to niekedy na 
detailoch, ktoré sa nedotiahnu a ľudia to vnímajú; 
- poznamenal, že čo sa píše na facebooku nie je vždy pravda, píšu väčšinou tí, ktorí 
kritizujú a nie tí, čo s tým súhlasia, 
- čo sa týka kosenia, komunikujú s vedúcim OKS, ale poukázal na to, že je potrebné 
upozorniť aj koscov na kvalitu a systém kosenia; 
- vyjadril sa k financiám. Poukázal na to, že sa mu páči, ako vláda robí systémové kroky 
s útvarom hodnoty za peniaze, kde posudzujú procesy, ktoré sa dejú a analyzujú, či sa dá  
niečo urobiť lepšie a lacnejšie. Myslí si, že aj v rámci mesta by sa mohol vytvoriť nejaký 
útvar alebo komisia, ktorá by sa pozrela na všetky peniaze, či nie je niekde priestor na 
efektivitu. 
Bc. Ing. Brziaková: 
- upozornila, že je vyhlásená investičná výzva na sociálne podniky – MEPOS. Je na 
rozhodnutí mesta, či to zoberie, nakoľko je to podmienené úverom; 
- reagovala na príspevok pána poslanca Cehlára. Myslí si, že ľudia v meste sú trochu 
rozhýčkaní, pretože ak náhodou nie je niečo pokosené alebo nejaký chodník nie je 
posypaný, robia z toho všetci problém. Poznamenala, že poslanci by sa mali prezentovať 
nielen dobrými vecami, ale mali by aj vysvetľovať ľuďom, aká je teraz situácia a čo sa dá 
alebo nedá robiť. Myslí si, že čo sa týka kosenia, nie je to až také zlé, treba mať trochu 
strpenia.  
Mgr. Bednár: 
- opýtal sa pani poslankyne Brziakovej, či sa v posledných dňoch prešla po sídliskách, 
nakoľko na niektorých miestach je tráva vysoká aj pol metra; 
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- myslí si, že ľudí rozhýčkalo predchádzajúce vedenie mesta, pretože žiadne poplatky 
neboli v posledných rokoch navýšené; 
- apeloval na mesto, čo sa týka pripravenosti projektov. Informoval o stretnutí 
s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a štátnym tajomníkom 
pánom Ledeckým a poznamenal, že do konca tohto roka budú vypísané výzvy v spojitosti 
s COVID – 19, ale tieto finančné prostriedky bude treba vyčerpať do konca roka. V ďalšom 
programovacom období finančné prostriedky z EÚ budú dvojnásobné v porovnaním s tým, 
čo bolo doteraz, 55 % prostriedkov bude alokovaných na smart a zelené projekty, takže  
sa treba na to pripraviť, aby sme boli úspešní v ďalších rokoch; 
- poznamenal, že je rád, že pani poslankyňa Záborská bude odbornou poradkyňou, 
pretože potrebujeme projekty dostať do integrovaného plánu rozvoja, ktorý sa už 
pripravuje. Ak tam projekty nebudú zapracované, finančné prostriedky nebudeme môcť 
čerpať.  
Ing. Gonda: 
- poukázal na to, že riešime dva dôležité body, týkajúce sa rozvojových programov a ktoré 
sú v teoretickej rovine založené na použití kapitálových výdavkov. Poznamenal, že 
predchádzajúca diskusia sa síce týka finančných prostriedkov mesta, ale sú to bežné 
výdavky, ktoré sa nedajú zamieňať. Bežné výdavky sa dajú presunúť na kapitálové, ale 
kapitálové na bežné nie. Z toho dôvodu prechádza celý rozpočet komisiami, aby sme našli 
optimálny pomer, ako používať jednotlivé peniaze a aby sme splnili aj požiadavky 
občanov.  Ďalej poukázal na to, že keď sme sa v rámci rozpočtu dohodli na vyváženom 
pomere, mali by sme všetci trvať na tom, aby finančné prostriedky, ktoré vyčleníme na tú 
ktorú kapitolu, boli čo najúčelnejšie využité. 
- čo sa týka MsV, mali by sme mať aktuálne informácie, kde sa dajú presunúť bežné 
finančné prostriedky v rámci tej kompetencie, ktorú MsÚ má. Podporil návrh zvolať 
stretnutie predsedov MsV, kde sa vyhodnotia úlohy MsV a prehodnotia sa niektoré úlohy, 
ktoré boli stanovené na tento kalendárny rok. 
Mgr. Kačenga: 
- súhlasil s tým, čo povedal pán zástupca. Bývalo zvykom, že sa konali stretnutia 
predsedov MsV s vedením mesta. Podporil myšlienku, aby sa to obnovilo. 
Ing. Bečarik: 
- súhlasil s tým, stretnutie predsedov MsV sa uskutoční čo najskôr, aby sa to vedelo 
zapracovať do rozpočtu. 
PaedDr. Demečko, PhD.: 
- podotkol, že ak je taký problém s kosením v meste, nič nebráni poslancom v tom, aby si 
z oddelenia KS požičali kosačky a pokosili to sami.  
Ing. Bečarik: 
- súhlasil s tým, že tu je priestor na dobrovoľnícku činnosť. Poukázal na komunitu vo 
Ferčekovciach, ktorá robí rôzne podujatia a bol by rád, keby aj na jednotlivých sídliskách 
boli také komunity. 
Mgr. Cehlár: 
- poznamenal, že si všimol, že na sídliskách Západ a Mier sa aktivovali občania a začali 
tvoriť predzáhradky. Verí, že to podporí aj projekt Dobrá vec, ktorý bol zavedený v tomto 
volebnom období, že ľudia možno budú mať záujem o malé projekty a budú si to robiť 
sami. Súhlasí s tým, že treba ľudí aktivovať, dať im priestor a pomocnú ruku a že určite sa 
nájdu takí, ktorí budú pomáhať mestu.  
T. Hamráček: 
- odpovedal, že aktuálne prebieha v meste druhá kosba. V rozpočte boli plánované 
financie na 4 kosby, ale v dôsledku koronakrízy vrátili 100-tis. eur do rozpočtu mesta, 
takže je predpoklad, že štvrtá kosba nebude. Z toho dôvodu bol začiatok druhej kosby 
posunutý. Uviedol, že kosenie vykonávajú 4 subjekty na území mesta. Čo sa týka kosenia 



7

okolo ihrísk, zvažujú, aby sa zmapovali zelené plochy v rámci celého mesta, kde by si 
vedeli určiť nejaké priority a vytipovať plochy, ktoré by bolo možno treba kosiť častejšie 
a na niektorých plochách možno ponechať dlhšiu trávu. 
- k čisteniu dlažby poznamenal, že pred dvoma rokmi bola zakúpená vapka, skúšobne 
začali čistiť pred radnicou a na Zimnej ulici. Problém bol v tom, že vytrháva aj piesok zo 
špár. Vapka sa taktiež využíva aj pri čistení pamätníkov. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, že keď sa bude časovo stíhať, aby sa pokračovalo v čistení dlažby. 
Ing. Mrnková: 
- informovala, ako sú sprístupnené športoviská v areáloch jednotlivých škôl cez letné 
mesiace. Poznamenala, že na všetkých školách sa podarilo zohnať ľudí, ktorí budú 
pracovať na dohodu o vykonaní práce. Bližšie informácie týkajúce sa prevádzkového času 
a podmienok, ako aj pokyny pre užívateľov, má každá škola umiestnené pri vstupe do 
areálu, prípadne na svojej webovej stránke. Taktiež táto informácia bude zverejnená 
v Informátore. 
Ing. Bečarik: 
- poznamenal, aby bližšie informácie s kontaktmi boli zaslané mailom poslancom MsZ 
a predsedom MsV. 
 

Záver 
 

 Primátor mesta ukončil 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva, poďakoval 
prítomným za účasť a za konštruktívne návrhy a názory. 
 
  
 
 
                Ing. Pavol Be čarik, v. r.                           Ing. Jozef Na ščák 
                    primátor mesta                     prednosta MsÚ 
 
 
 
 

Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 317 - 320. 
 
 
 
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, 20. 7. 2020 


