
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Radni čné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
 
 

Zápisnica napísaná d ňa 12. decembra  2006 na 1. riadnom zasadnutí Mestsk ého  zastupite ľstva v Spišskej 
Novej Vsi konaného v koncertnej sále Reduty  v  Spišs kej Novej Vsi 

 
Mgr. Anna Fedorová otvorila 1. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v piatom volebnom období, 

na ktorom privítala poslancov VÚC, poslancov MsZ, riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, 
zamestnancov MsÚ a ostatných prítomných.  
 
Začiatok rokovania mestského zastupite ľstva: 11.00 h 
Ukon čenie rokovania mestského zastupite ľstva: 11.35 h 
  
K bodu 2 
Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení Mgr. Anna Fedorová poverila RSDr. Juraja Beňu a RNDr. 
Ladislava Ruttkaya. Do návrhovej komisie navrhla PhDr. Miroslava Semeša – predseda, p. Jozefa Paru a MUDr. 
Jána Mokriša. 
Mgr. Anna Fedorová prečítala program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 P R O G R A M:     
 1. Otvorenie 
 2. Určenie overovateľov zápisnice 
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta 
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie insígnií 
 5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 
 6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 7. Návrh na uznesenie 
 8. Záver 
 
 
Prítomní:  
Ř1  podľa prezenčnej listiny: 66 
Ř2  z toho poslanci MsZ:  21 
Ř3  ostatní prítomní:  45    
  
K bodu 3 
Mgr. Fedorová: 
- požiadala predsedu mestskej volebnej komisie, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov 
samosprávy, ktoré sa konali dňa 2. decembra 2006 v meste Spišská Nová Ves 
JUDr. Biroš - predseda mestskej volebnej komisie: 
- predniesol správu o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 
  
K bodu 4 
JUDr. Tischlerová: 
- prečítala s ľub primátora 
Mgr. Volný: 
- zložil sľub primátora, ktorý potvrdil svojím podpisom do Pamätnej knihy mesta Spišská Nová Ves 
- od predsedu mestskej volebnej komisie prevzal osvedčenie o zvolení za primátora mesta a  zároveň od Mgr. 
Fedorovej insígnie 
  
K bodu 5 
JUDr. Tischlerová: 
- prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
- jednotliví poslanci zložili sľub poslanca mestského zastupiteľstva do rúk primátora mesta, ktorý potvrdili svojím 
podpisom do pamätnej knihy 
- od predsedu mestskej volebnej komisie prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva 
Mgr. Volný: 
- zablahoželal novým poslancom mestského zastupiteľstva  
  
K bodu  6 
Mgr. Volný: 
- predniesol príhovor novozvoleného primátora mesta 
- poďakoval za dôveru všetkým Spišskonovovešťanom, ktorú vyjadrili pri voľbách 
- poďakoval všetkým politickým súperom, cirkvám, občanom a požiadal o zachovanie priazne a podpory 
- prial si, aby mestský parlament bol jednotný a nedelil sa na koalíciu a opozíciu 
- keďže mesto nemá schválený rozpočet, mestské zastupiteľstvo bude zvolané na  
22. decembra 2006 
- všetkých prítomných požiadal o pomoc pre naše mesto 



K bodu  7 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie – PhDr. Semeša, aby prečítal návrh na uznesenie 
PhDr. Semeš:  
- prečítal návrh uznesenia č. 1 – 4 k bodom 3 - 6 
Hlasovanie: 
za:  21 
p. Akram, Ing. Bečarík, Ing. Beharka, RSDr. Beňa, Ing. Bc. Brziaková, Ing. Bubeník, Ing. Čurný, Mgr. Demečko, 
Ing. Filinský, JUDr. Komara, PhD., Ing.Kucharovičová, Ing. Kvašňáková, Ing. Majerník, Ing. Mitrík, MUDr. Mokriš, 
p. Para, Mgr. Prochotská, MUDr. Pukluš, RNDr. Ruttkay, PhDr. Semeš, PaedDr. Varga 
proti:    0 
zdržali sa:   0 
nehlasovali:   0 
 
 K bodu 8 
 Na záver Mgr. Ján Volný – primátor mesta, poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, poďakoval za spoluprácu doterajšiemu vedeniu mesta. Zaželal všetkým krásne a pokojné 
vianočné sviatky a pozval prítomných na čašu vína. 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č. 1 až 4 
  
  
 
Mgr. Ján Volný  Ing. Ľubomír Pastiran 
primátor mesta  prednosta MsÚ 
  
  
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
RSDr. Juraj Beňa 
RNDr.  Ladislav Ruttkay 
  
 
Zapísala: O. Proksová 
 


