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       MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                                       052 70 Spišská Nová Ves 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

 Zápisnica 
 

napísaná d ňa 24. apríla  2008 na 11. riadnom zasadnutí  
Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 

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

 
 PhDr.. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 11. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
na ktorom privítal poslancov MsZ, riaditeľov mestských podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných 
hostí a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Michala Beharku, Ing. Ondreja 
Majerníka, Ing. Pavla Bečarika, Ing. Janu Kvašňákovú a neskorší príchod RSDr. Juraja Beňu. 

 
 PhDr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 16 poslancov,  
MsZ bolo uznášaniaschopné. 
  
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 41    
        z toho poslanci MsZ:  17   
                                        ostatní prítomní:  24 
 
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:             8.00 h 
Ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva:       13.30 h 
 
 
 

K bodu 2 
 

 Zápisnica a uznesenia z ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli overené bez 
pripomienok. 
 
 

K bodu 3 
 
 
 Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení PhDr. Ján Volný navrhol Mgr. Jolanu 
Prochotskú a RNDr. Ladislava Ruttkaya a do návrhovej komisie Ing. Kvetoslavu Kucharovičovú, 
Ing. Stanislava Čurného a MUDr. Jána Mokriša. 
 
Hlasovanie za overovateľov a návrhovú komisiu: 
za:  16  (z technických príčin  PhDr. Semeš hlasoval zdvihnutím ruky) 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
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K bodu 4      

 
 
PhDr. Volný: 
- informoval o doplnení programu MsZ, 
- pred zasadnutím bol predložený nový program, v ktorom boli doplnené body 13 a 18, 
- bod 6 bol doplnený o ďalší materiál a bod 17 bol doplnený o 3 nové žiadostí. 
RNDr. Ruttkay: 
- pred zasadnutím MsZ dostali poslanci od petičného výboru dokument týkajúci sa petície, ktorú 
podpísalo 2 757 občanov, z toho dôvodu  navrhol zaradiť do programu bod 19 - Zabezpečenie 
opatrovateľskej služby v podmienkach mesta. 
PhDr. Volný: 
- podotkol, že petičný výbor včera oficiálne odovzdal petíciu, ktorú prevzal hlavný kontrolór mesta, 
- dal hlasovať o návrhu RNDr. Ruttkaya o zaradení bodu 19 do programu - Zabezpečenie 
opatrovateľskej služby v podmienkach mesta. 
Hlasovanie: 
za:  5    
proti:  7 (PhDr. Semeš hlasoval zdvihnutím ruky)     
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 1 
Návrh neprešiel. 
 
PhDr. Volný: 
- dal hlasovať za predložený program. 
Hlasovanie: 
za:  14 (PhDr. Semeš hlasoval zdvihnutím ruky)         
proti:    0 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
Program bol schválený. 
 
P R O G R A M po doplnení:    
    1.  Otvorenie 
    2.  Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia 
    3.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
    4.  Návrh na schválenie programu rokovania 
    5.  Monitoring a vyhodnotenie PHSR mesta Spišská Nová Ves a jeho Akčného plánu  
    6.  Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie prostriedkov z EÚ 
    7.  Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2007 
    8.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2008 
    9.  Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2007 
   10.  Návrh na vyradenie prebytočného majetku ZŠ Z. Nejedlého Spišská Nová Ves 
   11.  Správa o výsledku kontrol 
   12.  Informácia spoločnosti Emkobel o realizácii výstavby kotolne na drevnú štiepku a spaľovania  
          bioodpadu na sídl. Mier 
   13.  Informácia o príprave projektu „Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky  
           rozložitelných odpadov a gastro odpadu v meste SNV a možnosti čerpania nenávratného 
           finančného príspevku z fondov EÚ 
   14.  Výsledky hospodárenia  za rok 2007 a plán ťažby a zalesňovania na rok 2008 v spoločnosti 
          Lesy mesta SNV, s. r. o. 
   15.  Priebeh realizácie a financovania nadstavby podkrovia Domova dôchodcov Spišská Nová 
          Ves 
   16.  Vyhlásenie volieb na funkciu hlavný kontrolór mesta  Spišská Nová 
   17.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
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   18.   Návrh zadania urbanistickej štúdie „IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce, Spišská 
           Nová Ves 
   19.  Interpelácie, otázky poslancov 
   20.  Záver 
 

K bodu 5 
 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 5. 
Ing. Záborská: 
- pracuje v organizácii Karpatský rozvojový inštitút ako konzultant pre mesto pri príprave projektov, 
- je externým spracovateľom tejto správy, 
-  podala obsiahlu informáciu k bodom 5 a 6. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Čurný: 
- pýtal sa, čo je rozumnejšie - opraviť starý PHSR alebo vypracovať úplne nový.  
Ing. Mitrík: 
- zaoberali sa tým na komisii pre komunálny rozvoj, 
- stav v tejto oblasti je neutešený, rok a pol sa tým nezaoberalo, 
- PHSR je živý dokument, s ktorým sa pracuje denne, 
- na MsÚ chýba človek - koordinátor PHSR, 
- máme tu externistov - Ing. Záborská sa v tom vyzná, ale mesto nemôže stáť bokom, 
- pýtal sa, kto je zodpovedný za realizáciu týchto úloh, 
- dal návrh, aby mesto menovalo človeka, ktorý bude zodpovedať za PHSR, 
- prioritou je príprava projektov, potom je PHSR, 
- je potrebné jasne si stanoviť cieľ podľa priorít, 
- odporučil vedeniu mesta určiť tím, ktorý sa tým bude zaoberať. 
RSDr. Beňa: 
- bol v tom tíme, ktorý spracovával PHSR v predchádzajúcom období, 
- vtedy sa ním na MsÚ zaoberali 3 ľudia,  
- PHSR sa aktualizoval 1 x ročne a na MsZ bola o ňom podávaná informácia, 
- súhlasil s Ing. Mitríkom, je potrebné sa nad tým zamyslieť, 
- v súčasnosti je dohoda s Karpatským rozvojovým inštitútom, 
- navrhol, aby sa k tomu vyjadrovali komisie a MsV a tiež navrhol prijať uznesenie, aby na každé 
MsZ bola daná informácia o plnení PHSR. 
Ing. Mitrík: 
- uznesenie č. 251 sme už k tomu prijali, môže sa to predkladať spolu. 
Ing. Záborská: 
- navrhla komplexnú rekonštrukciu PHSR, 
- čo sa týka manažmentu, patrí to do kompetencie MsÚ, existujúci stav nestačí, 
- MsV a komisie sú zapojené do tohto procesu,  je to súčasť materiálu, 
- myslí si, že komisia pre komunálny rozvoj by mala byť rozšírená minimálne o predsedov 
ostatných komisií, s cieľom prepojenia jednotlivých aktivít. 
RSDr. Beňa: 
- svoj návrh smeroval nie k projektom, ale k PHSR, navrhol ho 1 x ročne prehodnocovať 
a aktualizovať, 
- stiahol svoj návrh. 
PhDr. Volný: 
-1 x ročne bude PHSR prehodnocovaný, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 294 k bodu 5. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 294. 
 
 
 

K bodu 6 
 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr.  Volný: 
- uviedol diskusiu k bodu 6. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 295 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 295. 
 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 296 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 296. 
 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 337 k bodu 6. 
Hlasovanie: 
za:  16     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 337. 
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K bodu 7 
 

Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 7. 
Ing. Pastiran: 
- podal obsiahlejšiu informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Bubeník: 
- predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí dňa 8. 4. 2008 prerokovala 
záverečný účet mesta, 
- prednesené pripomienky členov komisie boli zakomponované do materiálu a predložené MsR a 
MsZ, 
- odporučil záverečný účet mesta schváliť, 
- poukázal na zvyšujúci sa rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami, čo naznačuje pozitívny 
vývoj. 
RNDr. Ruttkay: 
- materiál si podrobne preštudoval, na čísla sa dá pozerať z viacerých strán, 
- príjmy narástli oproti roku 2007 o 51 mil. Sk, nárast je zaznamenaný aj u bežných výdavkov o 32 
mil. Sk, kapitálové výdavky poklesli o 14 mil. Sk oproti roku 2006, 
- mesto vstupovalo do roku 2007 s prebytkom 32 mil. Sk, skončilo s – 796 tis. Sk,  
- zo 632 mil. Sk  vygenerovalo len 2 mil. Sk na investície, pretože 32 malo k dispozícii z roku 2006, 
- nehodnotí to ako pozitívny vývoj, 
- hlavný kontrolór vo svojej správe uviedol, že výška pohľadávok opäť narastá, 
- je potrebné riešiť pohľadávky skôr, nie odpisom, 
- poukázal na nárast pohľadávok o 800 tis. Sk v priemyselnom parku za 1 rok. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na nezrovnalosti v číslach tejto správy a správy  o hospodárení v Lesoch mesta, 
- nesedia čísla, čo sa týka zisku – v správe Lesov mesta sa uvádza zisk 23 mil. Sk po zdanení 
a v správe o rozpočte sa uvádza 5,255 mil. SK a tiež čísla v príjmoch za prenájom – v správe 
Lesov mesta sa uvádza 15 mil. Sk a v správe o rozpočte 11,275 mil. Sk,  
- pýtal sa dôvod rastu príjmov za hracie automaty, ktorý stúpol zo 4 mil. Sk na 7,5 mil. Sk,  
- tiež sa pýtal, či je uhradená splátka p. Dluhoša 100 tis. Sk za rok 2007. 
Ing. Pastiran: 
- potvrdil nárast počtu hracích automatov v meste, správny poplatok za 1 automat je 45 tis.,  
- čo sa týka splátky, požiadal Mgr. Dluhoša o odpoveď a čo sa týka nájmu a zisku v Lesoch  
mesta, požiadal odpovedať riaditeľa alebo členov valného zhromaždenia. 
Mgr. Dluhoš: 
- vysvetlil, že v rámci nájomného v PP sú zahrnuté aj opravy, údržba a služby pre nájomcov, 
- nájomné je rozdelené na nájom odvádzaný mestu a nájom braný od nájomcov, 
- poukázal  na obrovský nárast, ktorý vykazuje prevádzka priemyselného parku, 
- BIC prináša do rozpočtu mesta viac, ako v minulých rokoch, 
- čo sa týka úhrady splátky, prvá je splatná do konca roka 2008. 
Ing. Sakmáry: 
- čo sa týka prerozdelenia zisku v Lesoch mesta zodpovie dodatočne, nakoľko nemá k dispozícii 
potrebné podklady. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril sklamanie, že v tejto chvíli nevieme zdokumentovať čísla. 
PhDr. Volný: 
- ubezpečil Ing. Mitríka, že čo najrýchlejšie dostane odpoveď, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
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Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 297  k bodu 7. 
Hlasovanie: 
za:  14     
proti:  0 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 297. 
 

 
K bodu 8 

 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
  
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 8. 
Ing. Pastiran: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
Ing. Bubeník: 
- finančná komisia prerokovala 1. zmenu rozpočtu a odporúča ju schváliť. 
RNDr. Ruttkay: 
- vyjadril názor, že 1. zmena rozpočtu nadväzuje na nie dobrý základný rozpočet na rok 2008, 
príjmy sa budú navýšovať na úkor bankového úveru, 
- poukázal na pokles príjmov z grantov, grantové zdroje nie sú upravené, 
- veľa sa vynakladá na bežné výdavky, 
- náklady na výstavbu umelého trávnika stoja ďalšie 4 mil. Sk,  
- pýtal sa, koľko už stála táto akcia a koľko finančných prostriedkov sme dostali z grantových 
zdrojov, 
- myslí si, že nakoniec to bude stáť viac ako 20 mil. Sk, 
- pýtal sa, či je to najnutnejšia investícia mesta, 
- v decembri 2007 pri návrhu rozpočtu požadoval 2 mil. Sk na cyklistické chodníky – požiadavka 
bola zamietnutá, pričom by to bolo pre širšiu klientelu, 
- dnes navrhoval zmenu programu – zaradenie bodu opatrovateľská služba, tiež to bolo 
zamietnuté, 
- v rozpočte mesta sa nenašli peniaze na opatrovateľskú službu, 
- poukázal na nárast kapitálových výdavkov a na kúpu budovy gyn.-pôrod. oddelenia, 
- mesto na tejto kúpe prerobilo, cena mohla byť nižšia, keďže sme boli jediným záujemcom, 
- mrzí ho, že mesto ide do dlhu. 
PhDr. Volný: 
- s úverom sa uvažuje iba vtedy, ak sa nenájdu iné zdroje, zatiaľ sa brať nebude, 
- ak by sa úver bral, schvaľovať ho bude MsZ, 
- ak porovnáme rok  2006 a 2007, investujeme rovnako. 
Ing. Bubeník: 
- vytkol RNDr. Ruttkayovi jeho nekonštruktívnu kritiku,  
- poukázal na nárast investícií v posledných rokoch (v r. 2005: 57 mil. Sk, v r. 2006: 130 mil. Sk, 
v r. 2007: 121 mil. Sk, v r. 2008: 203 mil. Sk), 
- poďakoval ľuďom, ktorí pracovali na projekte Domov dôchodcov, že sme neprišli o všetky 
prostriedky, nakoľko v minulosti sa projekty menili na ministerstvách bez odsúhlasenia. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- zatiaľ boli zverejnené iba grantové výzvy z ROP pre školy, 
- mesto sa zapája do každej výzvy, len za školy bolo predložených 6 projektov. 
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RNDr. Ruttkay: 
- projekty škôl nie sú nové, ale oprášené spred 3 rokov, 
- poukázal na to, že pokiaľ aj navrhne konkrétne zmeny, všetko je zmietnuté zo stola, 
- pýtal sa, aký úver bol zobratý v minulosti. 
Ing. Pastiran: 
- okolo 80 mil. Sk (časť bola určená na refinancovanie starých úverov). 
PhDr. Semeš: 
- odporučil preštudovať Zákon o sociálnej pomoci, v ktorom sa neuvádza povinnosť mesta 
postarať sa o opatrovateľskú službu ani zadefinovanie plurality v jej poskytovaní, 
- ak sa nájde aj iný subjekt, môže poskytovať tieto služby, ak pristúpi na podmienky mesta, 
- včera bol pri odovzdaní petície, z 2 575 občanov je 1 792 obyvateľov  mesta Spišská Nová Ves, 
ostatí sú z rôznych miest a obcí Slovenska, 
- v petícii poukazujú na to, že opatrovateľskú službu SKCH vykonávala kvalitne,  
- táto služba je kvalitná aj teraz, veď ju zabezpečujú tie isté opatrovateľky zo SKCH, 
- čo sa týka bývalej pôrodnice, je to úspech, že sa to podarilo. 
PhDr. Volný: 
- s petíciou bude naložené podľa zákona, túto agendu vybavuje útvar hlavného kontrolóra, 
- v úvode chcel, aby hlavný kontrolór k tomu vystúpil, bolo to zamietnuté, 
- cez noviny takto špinia mesto, pričom mnohé údaje sú klamstvá, 
- všetkým opatrovateľkám boli ponuknuté pracovné miesta, 
- poukázal na formu, akou bola petícia robená – podpisy sa zbierali z celého Slovenska. 
RSDr. Beňa: 
- reagoval na príspevok RNDr. Ruttkaya, čo sa týka odkúpenia gyn.-pôrod. oddelenia, 
- tento objekt bude slúžiť na pripravovaný projekt (Dom opatrovateľskej služby) a je veľmi 
významný pre dôchodcov 
- zariadenie pre dlhodobo chorých v meste je potrebné, v Domove dôchodcov máme 50 ležiacich 
občanov, i ODCH má priemerne 30 ležiacich pacientov, 
- mesto nemohlo už viac znížiť cenu, KSK sa tiež riadi platnými zásadami, 
- opatrovateľskú službu má mesto podľa zákona zabezpečiť vlastnými kapacitami, ale ak ich 
nemá, môže  požiadať aj iné subjekty, 
- občania sú spokojní, doposiaľ neboli žiadne sťažností. 
Ing. Mitrík: 
- mal pocit, že mesto rozhodlo z pozície silnejšieho, mohlo rozhodnúť aj inak pri našom rozpočte, 
- súhlasil s tým, že problémy, ktoré pomenoval RSDr. Beňa, je potrebné riešiť, 
- poukázal na vysokú sumu kúpy gyn.-pôr. oddelenia, 
- nemuseli sme objekt kupovať, mohlo sa to riešiť napr. dlhodobým nájmom na 20 rokov za 
symbolickú sumu, 
- nevyčerpali sme všetky možnosti, mohli sa nájsť aj iné riešenia, 
- pýtal sa na kapitolu 1.5 vo výdajovej časti, kde oproti roku 2007 je veľký nárast, či došlo k nárastu 
zamestnancov alebo zvýšeniu platov, 
- poukázal na nečitateľnosť kruhových grafov v materiáli. 
RNDr. Ruttkay: 
- ospravedlnil sa, že svojim príspevkom nebol proti poskytovaniu služieb pre dlhodobo chorých, 
chcel poukázať na drahú kúpu objektu, 
- mohli sa dojednať lepšie, výhodnejšie  podmienky, 
- poukázal na to, že diskusia mohla byť v samostatnom bode, ktorý navrhoval do programu a ktorý 
bol zamietnutý,  pričom teraz sa diskutuje aj k tejto problematike. 
P. Para: 
- mesto sa nemôže zbaviť zodpovednosti, aby občan ostal zdravý, 
- poukázal na investíciu do umelého trávnika, ktorá je síce veľká, ale potrebná, bude sa môcť 
realizovať viac ľudí,  
- nemôžme všetko robiť naraz, 
- záujem o šport v meste je veľký, v súčasnosti zaznamenáva obrovský boom, 
- športové úspechy  sú dobré. 
PhDr. Volný: 
- ihrisko s umelým trávnikom sa buduje aj preto, že nevieme, ako dopadne spor o futbalové ihrisko. 
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Ing. Bubeník: 
- nie je dôvod čakať ďalšie roky, kým našetríme na niečo, 
- možno sa podarí výstavba aj z cudzích zdrojov, ak nie, potom sa prikročí k čerpaniu úveru. 
RSDr. Beňa: 
- čo sa týka predaja gyn.-pôr. oddelenia, KSK sa riadi prijatými zásadami, 
- snahou našich poslancov KSK bolo vylobovať budovu pre mesto,  
- viackrát  na túto tému diskutovali s predsedom KSK a urobili všetko preto, 
- na MsR viackrát odznela požiadavka od riaditeľa NsP na finančnú pomoc - na zakúpenie  
prístrojovej techniky, preto navrhol doplniť do uznesenia schválenie dotácie 1 mil. Sk pre NsP 
z predaja majetku v roku 2008 na prístrojovú techniku. 
Ing. Čurný: 
- súhlasil s RSDr. Beňom, 
- podotkol, že odkúpenie budovy už MsZ odsúhlasilo, teraz je len v reálnom rozpočte, 
- poukázal na nejasné veci pri investíciách - nehovorilo sa o kúpe MŠ Fándlyho, tenisových 
kurtoch, budove gymnázia, je potrebné uvažovať aj o ich ďalšej prevádzke, 
- nikto nie je proti športu v meste,  
- každý poslanec k niečomu inklinuje, ale  prvoradá je základňa, až potom nadstavba, 
- dôležitejšie sú napr. cesty, sociálna oblasť atď., 
- mesto berie pod seba veľa športovísk, 
- pýtal sa, či je to zahrnuté v PHSR, 
- nedá sa hlasovať kladne o všetkom. 
PhDr. Semeš: 
- reagoval na príspevok Ing. Mitríka, 
- mesto vo veci  opatrovateľskej služby muselo rozhodnúť, 
- požiadavka SKCH bola 5,6 mil. Sk, čo bolo neprijateľné pre mesto, 
- doteraz to stálo 3,5 mil. Sk pre 90 ľudí, 
- Charita nebola ochotná pristúpiť na zníženie ceny, tvrdohlavo presadzovala svoje požiadavky, 
- občania sú spokojní, doteraz nebola žiadna sťažnosť,  
- okrem 2 opatrovateliek všetky boli prevzaté zo SKCH, 
- Ing. Malučký následne vypovedal obedy bez upovedomenia mesta, ktoré to potom muselo riešiť, 
- vyjadril sa k petícii - je to nehorázne, ak sa občania iných miest a obcí vyjadrujú k našej 
opatrovateľskej službe. 
JUDr. Komara, PhD.: 
- osobne, ale aj písomne interpeloval u predsedu KSK, aby hľadali ústretové kroky s vedením 
mesta,  
- je za pluralitu sociálnych služieb, ktorá je zabezpečovaná i prostredníctvom Betezdy. 
Ing. Pastiran: 
- vyjadril sa k položke 1.5 - jedná sa o valorizáciu a naplnenie uznesenia MsZ z decembra 2007. 
PhDr. Volný: 
-- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh RSDr. Beňu - poskytnúť dotáciu NsP 1 mil. Sk z predaja majetku na nákup 
prístrojovej techniky z prostriedkov získaných z predaja majetku v roku 2008. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:  0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
Návrh prešiel. 
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PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia ako celok. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 298 k bodu 8. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  2 
zdržali sa: 1 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 298. 
 
 
PhDr. Volný: 
- navrhol prestávku. 
 
PRESTÁVKA   10.35 - 10.55 hod. 

 
 

K bodu 9 
 
Predložil: Ing. Pastiran - ved. odboru financií, šk olstva a soc. vecí 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 9. 
Ing. Pastiran: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu.   
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 299 k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:  13     
proti:  0   
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 299.  
 

 
K bodu 10 

 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 10. 
RNDr. Šefčíková: 
- predniesla stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
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PhDr. Volný: 
-  požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 300 k bodu 10. 
Hlasovanie: 
za:  14 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali:  3 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 300. 
 
 
 

K bodu 11 
 
Predložil: Ing. Hamrá ček - kontrolór MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 11. 
Ing. Hamráček: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 301 k bodu 11. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 301. 
 
 
 

K bodu 12 
 
Predložil: Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 12. 
Ing. Brziak: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril nespokojnosť s predloženou správou, záver je veľmi pesimistický, 
- zostali nezodpovedané veci z posledného MsZ, 
- pýtal sa, kto bude štiepkovať,  či máme vytipované teritórium, kde bude stáť štiepkovacia linka, 
kto ju bude prevádzkovať, koľko to bude stáť, v správe chýbajú konkrétne čísla. 
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Ing. Brziak: 
- výroba štiepky sa bude zabezpečovať prostredníctvom s. r. o. Lesy mesta Spišská Nová Ves, 
- cenník sa bude musieť upraviť vzhľadom na terajšie ceny, pôvodne sa rátalo so 140 mil. Sk (kotol  
70 - 80 mil. Sk), 
- jedna časť je zabezpečenie kotolne a druhá výroba štriepky. 
Ing. Petko: 
- štiepka sa bude vyrábať z lesov mesta SNV, 
- projekt bude stáť cca 80 mil. Sk, oba projekty boli plánované cez MŽP, no nebude to možné 
a preto to pôjde cez MH SR, no pre podnikateľskú subjekty je možné poskytnúť zdroje vo výške do 
50 %, 
- nerozdelený zisk z Lesov mesta z r. 2006 je uložený na peňažnom účte s 3 %-nou úrokovou 
sadzbou, tento rok je to 30 mil. Sk, t. j. mesačne 130 tis. Sk. 
Ing. Bubeník: 
- projekt na výrobu drevoštiepky je pre mesto zaujímavý,  
- firma by mala do toho vložiť aj vlastné zdroje a nečakať len na fondy, 
- navrhol, aby vedenie Emkobelu a Lesov mesta pripravilo návrh možnosti financovania 
z vlastných zdrojov. 
Ing. Brziak: 
- keďže Emkobel, a. s., nemá vlastný majetok, nemôže čerpať úver. 
Ing. Mitrík: 
- mesto aj v minulosti v takýchto prípadoch poskytovalo záruky, 
- finančné zdroje na projekt sa nedajú kombinovať, 
- je na riaditeľovi, aby hľadal aj iné zdroje. 
PhDr. Volný: 
 - požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 302 k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:  16  
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 302. 
 
 

K bodu 13 
 
Predložil: PhDr. Semeš - zástupca primátora 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 13. 
PhDr. Semeš: 
- ospravedlnil sa za dodatočné doručenie materiálu a predniesol stručnú informáciu o obsahu 
materiálu, 
- požiadal Ing. Čecha a Ing. Šrenkela z firmy Brantner Nova o prezentáciu projektu. 
Ing. Čech, Ing. Šrenkel: 
- obrazovou prezentáciou oboznámili prítomných s problematikou biologicky rozložiteľných 
odpadov, s možnosťou riešenia zhodnocovania týchto odpadov a so získavaním finančných 
zdrojov na zabezpečenie výstavby Regionálneho centra zhodnocovania. 
RNDr. Ruttkay: 
- je to výborná myšlienka, 
- informoval o účasti na konferencii v Hodoníne na tému alternatívne zdroje  energie a poskytol  
niektoré zaujímavé informácie (výstupom je hnojivo alebo palivo, vznikajú tam plyny, ktoré môžu 
byť využité ako zdroj energie), 
- pýtal sa, či by nebolo možné rozšíriť projekt o reaktory na výrobu plynu a tepla, 
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- vyrobená elektrická energia by sa mohla odpredať a tým by sa získali finančné zdroje, 
- ak bude záujem, je ochotný poskytnúť kontakty, stretnúť sa s Ing. Čechom a podeliť sa o získané 
informácie. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril súhlas na podporu projektu. 
PhDr. Semeš: 
- privítal iniciatívu RNDr. Ruttkaya, 
- poďakoval za hodnotenie a podporu projektu, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 303 k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 303. 

 
 

K bodu 14 
 
 
Predložil: Mgr. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
- privítal na rokovaní MsZ poslanca VÚC Mgr. Michala Bartoša, 
- uviedol bod 14. 
Ing. Sakmáry: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu (spolu s obrazovou prezentáciou). 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- obrázky na videozázname vyzerajú na prvý pohľad hrozivo, v skutočnosti je to ešte horšie,  
- vytkol slabý program zalesňovania a obnovy lesa, 
- za 4 - 5 rokov budeme hľadať peniaze na zalesňovanie, 
- je potrebné venovať lesom zvýšenú pozornosť, nepodceňovať oblasť zalesňovania, 
- za 4 roky „odišlo“ 1000 ha lesa. 
Ing. Sakmáry: 
- poukázal na dobrú prirodzenú obnovu lesa, 
- štátna správa vykonáva kontroly, holiny sa musia do dvoch rokov zalesňovať, 
- zo zisku roku 2007 je vytvorená do ďalších rokov rezerva 16 mil. Sk na zalesňovanie. 
PhDr. Volný: 
- v minulosti určite nebol proti zalesňovaniu, 
- situácia v lesoch je vážna, avšak Lesy mesta sú v dobrých rukách. 
Ing. Mitrík: 
- v minulosti šlo menej peňazí do mestskej kasy, ale viacej do zalesňovania, 
- mesto muselo odvádzať 40 % daň štátu, 
- poukázal na vznik holín a aby sa nespoliehalo len na prirodzené zalesňovanie. 
Ing. Sakmáry: 
- navrhol Ing. Mitríkovi spoločné rokovanie. 
Ing. Mitrík: 
- poukázal na chatu Štefana v Mlynkách, ktorá je v podnájme, 
- toto zariadenie nebolo stavané na rekreačné účely, ale pre poľovnícke, 
- urobili sme chybný krok, keď sme chatu prenajali. 
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Ing. Sakmáry: 
- od 1. 4. 2007 je chata Štefana v Mlynkách opäť pod správou Lesov mesta SNV. 
PhDr. Volný: 
- potvrdil túto skutočnosť. 
Ing. Bubeník: 
- pochválil nové vedenie v Lesoch mesta, dosahujú dobré výsledky, 
- poukázal na čísla v poslednej tabuľke,  pýtal sa, na čo sa použili finančné prostriedky, 
- čo sa týka oblasti Muráň, či by nebolo vhodné, aby mesto dalo podnet na zrušenie ochranného 
pásma.  
Ing. Sakmáry: 
- čakajú na výsledok rokovania vlády. 
Ing. Mitrík: 
- porovnával rok 2006 a 2007 - v 95 % výsledky sú identické, 
- navrhol venovať sa zalesňovaniu. 
PaedDr. Varga: 
- poukázal na to, že Ing. Bubeník porovnával r. 2005 a 2007,  
- ostatné čísla v tabuľkách sú „zázračné“. 
PhDr: Volný: 
- výsledky v tabuľkách sú veľavravné, upozornil, že rok 2006 už uzatváralo nové vedenie mesta, 
- ináč sa hospodárilo predtým a ináč je to teraz, 
- v minulosti z Lesov mesta unikali finančné prostriedky, 
- je presvedčený, že manažment v súčasnosti robí všetko v prospech Lesov mesta, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 304 k bodu 14. 
Hlasovanie: 
za:  15     
proti:    0 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 304. 
 

 
K bodu 15 

 
Predložil:  Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 15. 
Ing. Gonda: 
- podal stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Ing. Mitrík: 
- je rád, že sa podarilo vyriešiť problémy, 
- pýtal sa, kedy sa môže ísť oficiálne pozrieť na skutočný stav do Domova dôchodcov. 
Ing. Gonda: 
- uvedenie do prevádzky by malo byť 15. 5. 2008. 
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PhDr. Volný: 
- poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o to, že 25 miliónová dotácia bude poskytnutá mestu a že 
máme také dielo, 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 305 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 305. 
 

 
K bodu 16 

 
Predložil:   PhDr. Volný - primátor mesta 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol bod 16 a podal stručnú informáciu o obsahu materiálu, 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 306 k bodu 16. 
Hlasovanie: 
za:  17     
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 306. 
 
 

K bodu 17 
 

Predložil:  Ing. Kellner - vedúci odboru organiza čného a správy majetku 
 
PhDr. Volný: 
- uviedol  bod 17,  
- požiadal Ing. Kellnera, aby predniesol materiál tak, ako na predchádzajúcom MsZ (v prípade 
nepredloženia pripomienok k jednotlivým bodom, postupne bude uvedený celý materiál a na záver 
prebehne spoločné hlasovanie. Ak bude mať niekto z poslancov návrh, aby niektorý návrh 
uznesenia bol vyňatý na samostatné hlasovanie, automaticky sa tak stane bez toho, aby sa o tom 
hlasovalo. Uznesenia sa nebudú čítať, sú predložené písomne). 
Ing. Kellner: 
- postupne uviedol jednotlivé body a zároveň podal stručnú informáciu k týmto bodom, 
- poukázal na potrebu doplnenia ceny v uznesení č. 333. 
Bez pripomienok.  
PhDr. Volný: 
- požiadal Ing. Mjartana, aby predniesol svoju žiadosť. 
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Ing. Mjartan: 
- firma Geoprieskum International požiadala o odpredaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, 
- jedná sa o pozemok medzi STK a Sqash Centrum Smižany,  
- účelom je príprava investičného zámeru vybudovať obchodno-spoločenské centrum na ploche  
60 tis. m2, 
- prvým krokom je scelenie územia, na ktorom je 36 vlastníkov (vrátane mesta), 
- 83 % územia už majú zazmluvnených, 
- na Slovensku je takýto projekt v Martine, pripravuje sa v Prievidzi, v Maďarsku (v Budapešti)  
a v Holandsku je už 20 takýchto stredísk, 
- na ploche sa ráta s 80-imi predajňami, budú tam spoločenské centrá, občerstvenia, atď., 
- bude vytvorený priestor pre domácich podnikateľov, 
- zastavaná plocha by mala byť cca 18 tis. m2, zvyšná plocha na parkovanie, 
- požadovaný mestský pozemok zaberá 10 % z celkovej plochy, 
- dal návrh na odkúpenie za 550,- Sk/m2, 
- ich cieľom je zlepšenie občianskej vybavenosti, pribudnú príjmy dani z nehnuteľností, nové 
pracovné príležitosti. 
Ing. Mitrík: 
- vyjadril podporu projektu. 
Ing. Bubeník: 
- projekt sa mu pozdáva, výstavba v meste je žiaduca, 
- navrhol predaj za cenu 750,- Sk/m2. 
RNDr. Ruttkay: 
- poukázal na to, aby sme nedopadli tak, ako s Domom služieb, 
- čo sa týka ceny, navrhol ponechať 550,- Sk/m2, 
- požiadal, aby k bodu D – uznesenie č. 326, sa hlasovalo samostatne. 
PhDr. Volný: 
- informoval o podpise Zmluvy o budúcej zmluve na predaj Domu služieb so spoločnosťou Tescar, 
- obidva projekty sa navzájom nevylučujú, 
- udelil slovo návrhovej komisii. 
Ing. Kucharovičová:  
 - uviedla hlasovanie o návrhu Ing. Bubeníka – odpredaj za cenu 750,- Sk/m2. 
Hlasovanie: 
za:  13 
proti:  1 
zdržali sa: 2 
nehlasovali: 1 
Návrh prešiel. 
 
Ing. Kucharovičová: 
 - uviedla hlasovanie o uzneseniach  č. 307 - 335 (okrem uznesenia č. 326, za ktoré sa hlasovalo 
samostatne). 
Hlasovanie: 
za:  17 
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č. 307 - 325 a 327 -  335. 
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Ing. Kucharovičová:  
 - uviedla hlasovanie o uznesení č. 326 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  12 
proti:  2 
zdržali sa: 3 
nehlasovali: 0 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 326. 
                   
 

K bodu 18 
 
Predložil:  Ing. Petko - prednosta MsÚ 
 
PhDr. Volný: 
-  uviedol bod 18. 
Ing. arch. Štubňa: 
- predniesol stručnú informáciu o obsahu materiálu. 
PhDr. Volný: 
- otvoril diskusiu. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Volný: 
- požiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. 
Ing. Kucharovičová: 
- prečítala návrh uznesenia č. 336 k bodu 18. 
Hlasovanie: 
za:  16 
proti:    0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 1 
 
Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenie č. 336. 

 
 

K bodu 19 
 

Interpelácie, otázky poslancov 
 
Interpelácie neboli predložené. 
 
Ing. Mitrík: 
- pýtal sa - čo s notebookmi, ktoré dnes dostali, 
               -  či bude realizovaný diaľničný privádzač z Levočských lúk. 
PhDr. Semeš: 
- práca s počítačom je na vyššej úrovni,  
- slúži na uľahčenie práce, 
- materiály na MsZ budú na CD. 
PhDr. Volný: 
- privádzač je stále v pláne, prioritou je diaľnica, ale robia sa určité kroky. 
RSDr. Beňa: 
- navrhol, aby poslanci dostali na CD všetky VZN, ako aj základné informácie. 
PhDr. Volný: 
- materiály sú na webovej stránke mesta. 
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Ing. Mitrík: 
- je tu problém, nedá sa pripojiť na internet, 
- doma počítač má, notebook vrátil, 
- za takýchto podmienok sa ťažko pracuje s počítačom. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol do lavíc pripraviť elektrické prípojky, 
- nestotožnil sa s názorom Ing. Mitríka, 
- myslí si, že notebooky im uľahčia prácu. 
 

 
 

K bodu 20 
 
PhDr. Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva,  poďakoval všetkým  
za účasť a pozval prítomných na obed do hotela Metropol. 
 
 
 
 
             Mgr. Ján Volný      Ing.  Peter  Petko  
             primátor mesta                 prednos ta MsÚ 
 
 
 
 
   Mestské zastupite ľstvo prijalo uznesenia č.  294 - 337. 
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Mgr. Jolana Prochotská 
 
 
 
RNDr. Ladislav Ruttkay 
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Ing. A. Jančíková 
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