
Zápisnica 
napísaná d ňa 22. decembra  2006 na 2. riadnom zasadnutí 

Mestského  zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi, 
konaného vo ve ľkej zasada čke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  

  
Mgr. Ján Volný, primátor mesta, otvoril 2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom privítal 

poslankyňu NR SR Mgr. Grečkovú, poslancov MsZ, riaditeľov podnikov, pracovníkov MsÚ, pozvaných hostí a ostatných 
prítomných. Na úvod požiadal zástupcu firmy AS partner, aby predniesol inštruktáž, ako používať hlasovacie zariadenie. 

Mgr. Volný, primátor mesta, informoval  o liste RSDr. Juraja Beňu, v ktorom oznamuje, že bol vytvorený 
Koaličný klub pri MsZ zložený zo 16-tich poslancov,  ktorého predsedom je RSDr. Juraj Beňa  a tiež o liste Ing. Karola 
Mitríka,  v ktorom oznamuje  vytvorenie Pravicového klubu poslancov  - Ing. Mitrík, MUDr. Mokriš, RNDr. Ruttkay, Ing. 
Kvašňáková a p. Akram,  ktorého predsedom je Ing. Mitrík. 
 
Mgr. Volný, primátor mesta uviedol niekoľko organizačných pokynov pre poslancov MsZ:    
- obedy MsZ budú v hoteli Metropol, 
- poslanci budú dostávať poštou  pozvánku na MsZ, v ktorej bude uvedené,  odkedy si môžu prevziať materiály na 
rokovanie MsZ, 
- materiály pre poslancov na MsZ budú v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, kde každý poslanec bude mať svoj 
priečinok, 
- každý poslanec bude mať poslanecký preukaz – do 12. 1. 2007 je potrebné sa odfotiť  vo firme Rivéra na Radlinského 
ulici, 
- pozval prítomných na oslavu Silvestra a zároveň štátneho sviatku Vzniku SR dňa 31. 12. 2006 pred Redutu,  kde bude 
od 22.00 h kultúrny program a ohňostroj, 
Mgr. Volný konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 21 poslancov, teda MsZ bolo 
uznášaniaschopné. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 56    
z toho poslanci MsZ:  21   
ostatní prítomní:              35   
Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva:  10.00 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 Mgr. Ján Volný navrhol RNDr. Ladislava Ruttkaya a Ing. Michala 
Beharku. 
Hlasovanie za overovateľov: 
za:     20  
proti:       0 
zdržali sa:     1 
nehlasovali:         0 
Do návrhovej komisie Mgr. Ján Volný navrhol MUDr. Jána Mokriša - predseda,  RSDr. Juraja Beňu a p. Jozefa Paru. 
Hlasovanie za návrhovú komisiu: 
za:    18 
proti:     0 
zdržali sa:   2 
nehlasovali:      1 
 
K bodu 4     
Mgr. Ján Volný: 
- uviedol, že poslanci dostali pred zasadnutím aktualizovaný program MsZ, za ktorý dal hlasovať 
Hlasovanie: 
za:     21 
proti:    0  
zdržali sa:  0  
nehlasovali:      0          
 
- program  po doplnení: 
1. Otvorenie  
2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia 
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
4. Návrh a schválenie programu rokovania  
5. Návrh na zmenu Štatútu mesta Spišská Nová Ves 
6. Návrh na voľbu zástupcu primátora mesta 



7. Návrh kompetencií zástupcu primátora mesta 
8. Návrh na schválenie platu primátora mesta 
9. Návrh na schválenie platu zástupcu primátora 
10. Voľba členov mestskej rady 
11. Voľba predsedov komisií 
12. Voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
13. Voľba predsedov mestských výborov 
14. Voľba sobášiacich  
15. Rozpočet mesta na rok 2007 
16. Rôzne 
17. Interpelácie, otázky poslancov 
18. Záver 
  
K bodu 5  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- navrhol a odôvodnil zmenu Štatútu  mesta SNV.  
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 5  k bodu  5. 
Hlasovanie: 
za:    21     
proti:    0 
zdržali sa:  0 
nehlasovali:   0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  5. 
  
K bodu 6  
Ústna  informácia. 
 Mgr. Volný: 
- navrhol za zástupcu primátora PhDr. Miroslava Semeša. 
Bez pripomienok. 
PhDr. Semeš: 
- poďakoval za prejavenú dôveru, 
- urobí všetko preto, aby mesto napredovalo. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš 
- prečítal návrh uznesenia č. 6  k bodu  6. 
Hlasovanie: 
za:    20     
proti:    0 
zdržali sa:  1 
nehlasovali:  0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  6. 
  
K bodu 7  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia 
MUDr. Mokriš:  
- prečítal návrh uznesenia č. 7 k bodu  7. 
Hlasovanie: 
za:    21     
proti:    0 
zdržali sa:  0 
nehlasovali:  0  
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  7. 
 
K bodu 8  
Predložil: Ing. Ľubomír Pastiran – prednosta MsÚ 



Mgr. Volný: 
- uviedol materiál. 
Ing. Pastiran: 
 - predniesol návrh na schválenie platu primátora. 
Ing. Bubeník: 
- navrhol,  aby plat primátora bol na úrovni platu  predchádzajúcej primátorky, t. j. navrhovaný plat navýšiť o 10 %. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 8 k bodu  8. 
Hlasovanie: 
za:    21    
proti:    0   
zdržali sa:  0 
nehlasovali:  0  
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  8. 
  
K bodu 9 
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- uviedol materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 9  k bodu  9. 
Hlasovanie: 
za:    20     
proti:    0   
zdržali sa:  1 
nehlasovali:   0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  9. 
 
K bodu 10  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál a odôvodnil návrh na zloženie MsR. 
Ing. Mitrík: 
- návrh na zloženie MsR je predložený v zmysle platnej legislatívy, 
- v hlave 4, čl. 12 Štatútu mesta SNV sa uvádza  -  v zložení rady sa prihliada na  zastúpenie rozhodujúcich politických 
strán mesta zastúpených v MsZ, 
- opozícia mala vždy v MsR zastúpenie, 
- za ich klub bol daný návrh na člena do MsR, 
- pýtal sa, prečo je podaný takýto návrh a prečo sa neakceptuje návrh ich klubu. 
Mgr. Volný: 
- na úvodnom zasadnutí povedal, aby  MsZ sa nedelilo stranícky. 
- rozhodujúce bude, ako to odhlasuje MsZ. 
JUDr. Tischlerová: 
- návrh vychádza zo štatútu, 
- pre nás je dôležitý zákon o obecnom zriadení, 
- odporučila sa zaoberať návrhom Ing. Mitríka. 
RNDr. Ruttkay: 
- pán primátor argumentuje zastúpením sídl. Západ v MsR, 
- pri zostavovaní MsR by sa malo prihliadať na zastúpenie politických strán v MsZ, 
- navrhol, aby ich poslanecký klub zastupoval v MsR Ing. Mitrík. 
Ing. Čurný: 
- tieto argumenty majú svoje racio, 
- počas každého volebného obdobia, čo si pamätá, bola v MsR vždy koalícia a opozícia, 
- bolo by dobré, aby v MsR boli počuté aj  názory opozície, 
- nemá nič voči p. Akramovi, ale  nemá žiadne skúsenosti  z oblasti samosprávy. 
Mgr. Volný: 
- nie je veľmi namieste hovoriť o menách a hodnotiť. 
MUDr. Mokriš: 
- podporil návrh RNDr. Ruttkaya, 
- súhlasil s názorom Ing. Čurného, 
- doteraz tak nebolo, aby opozícia nebola akceptovaná. 



Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh  uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- dal hlasovať za návrh RNDr. Ruttkaya – aby členom MsR  bol Ing. Mitrík. 
Hlasovanie: 
za:    9  
proti:    3 
zdržali sa:  7 
nehlasovali:     2 
- návrh neprešiel. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 10 k bodu 10  - ako celok. 
Hlasovanie: 
za:    13  
proti:    2 
zdržali sa:  6 
nehlasovali:   0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10. 
 
K bodu 11  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta. 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál. 
RNDr. Ruttkay. 
- mrzí ho predchádzajúce hlasovanie, 
- ďalšia z dohôd ich klubu bola, že predsedníčkou komisie kontroly bude Ing. Kvašňáková, on sa tejto funkcie vzdáva.  
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- dal hlasovať za návrh RNDr. Ruttkaya -  aby predsedníčkou komisie kontroly bola Ing. Kvašňáková. 
Hlasovanie: 
za:    21     
proti:    0 
zdržali sa:  0 
nehlasovali:  0  
- návrh prešiel, 
- prečítal návrh uznesenia č. 11  k bodu  11 – ako celok. 
Hlasovanie: 
za:  21     
proti:  0 
zdržali sa: 0 
nehlasovali: 0  
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  11. 
  
K bodu 12  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 12  k bodu 12. 
Hlasovanie: 
za:    20  
proti:    0 
zdržali sa:  1 
nehlasovali:  0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12. 
  
K bodu 13  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál. 
Ing. Čurný: 
- je nominovaný na predsedu MsV v Novoveskej Hute, 



- pýtal sa pána primátora, či  bude naďalej trvať na tom, aby Novoveská Huta bola samostatným obvodom. 
Mgr. Volný: 
- rozčlenenie mesta sa zmení, 
- Novoveská Huta bude samostatným obvodom, 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr.  Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 13  k bodu 13. 
Hlasovanie: 
za:    21     
proti:    0 
zdržali sa:  0 
nehlasovali:  0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13. 
 
K bodu 14  
Predložil: Mgr. Ján Volný – primátor mesta 
Mgr. Volný: 
- komentoval materiál. 
Bez pripomienok. 
Mgr. Volný: 
- požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
- prečítal návrh uznesenia č. 14  k bodu  14. 
Hlasovanie: 
za:    19  
proti:    0 
zdržali sa:  2 
nehlasovali:  0 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  14. 
  
K bodu 15  
Predložil: Ing.  Ľubomír Pastiran – prednosta MsÚ 
Prizvaní:  vedúci oddelení a riaditelia príspevkových organizácií 
Mgr. Volný: 
- uviedol materiál. 
Ing. Hamráček: 
- predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2007, 
- zásady pri tvorbe viacročného rozpočtu boli dodržané, 
- odporúča predložený návrh  po rozpísaní investičných zámerov  mesta schváliť. 
Ing. Pastiran: 
- komentoval materiál, 
- navrhol, aby jednotliví správcovia kapitol prezentovali svoj rozpočet. 
Mgr. Palušáková: 
- predstavila rozpočet OOPaS. 
Bez pripomienok  
Ing. Gyenes: 
- predniesol rozpočet oddelenia informatiky, 
-momentálne prebieha na MsÚ prechod na nový informačný systém. 
Ing. Kvašňáková: 
- poukázala na veľkú čiastku v položke vzdelávanie, pýtala sa, čo je zahrnuté v čiastke 600 tis. Sk, 
-  navrhla zaškoliť jedného pracovníka, ktorý by potom zaškoľoval úrad. 
Ing. Gyenes: 
- v tom je zahrnutých 100 užívateľov na informačný systém,  ktorých treba zaškoliť, 
- na oddelení sú len dvaja pracovníci, nie je čas na zaškoľovanie. 
Ing. Sendrei: 
- prezentoval  rozpočet kancelárie primátora mesta. 
MUDr. Mokriš: 
- navrhol  3 minúty na prezentáciu každého oddelenia, nakoľko materiál je spracovaný písomne. 
Ing. Bc. Brziaková: 
- pýtala sa, prečo je taký veľký pokles v položke príspevky a finančné výpomoci. 
Ing. Sendrei: 
- po 500 tis. Sk bolo poskytnuté cirkvám - evanjelickej a gréckokatolíckej, NsP a ďalšie dotácie, čo tvorí tých 3 mil. Sk, 
ktoré boli schválené nad rámec rozpočtu v právomoci MsZ, 
- súčasný návrh je na úrovni  minuloročného rozpočtu. 
PhDr. Šefčíková: 
- prezentovala rozpočet oddelenia školstva. 



p. Para: 
- pýtal sa, ako je to s dosahom zákona, ktorý teraz prijal parlament a ako sa to dotkne našich škôl. 
PhDr. Šefčíková: 
- zákon ešte nie je podpísaný, 
- dopad je v dvoch polohách, 
- naše školy sú financované vo výške 84 % normatívu, neštátnym školským zariadeniam zo zákona vyplýva 90 % 
normatívu, čo v našich podmienkach by predstavovalo navýšenie rozpočtu v originálnych kompetenciách o 6,7 mil. Sk, 
- zatiaľ nie je určené, či mestá a obce dostanú navýšené finančné prostriedky. 
Ing. Pastiran: 
- pán prezident bol vyzvaný, aby tento zákon nepodpísal. 
Ing. Kellner: 
- predniesol rozpočet OEaSMM. 
RSDr. Beňa: 
- pýtal sa na výkup pozemkov a vysporiadanie nehnuteľností, napr. Vyšný Hámor – pozemky nie sú vysporiadané 
mestom. 
Ing. Kellner: 
- priemerná cena za výkup pozemku je okolo 400 – 430 Sk/m2, v takom prípade na výkup 1 ha pozemku budeme 
potrebovať cca 4 – 4,5 mil. Sk, 
- na porade s primátorom  sme už boli oboznámení s novými prioritami v oblasti výkupu pozemkov, čo ešte nebolo 
zakomponované v tomto rozpočte, nakoľko rozpočet bol zostavený v polovici novembra. 
Ing. Kalafut: 
-  predniesol rozpočet OKS. 
 JUDr. Komara, PhD. 
- pýtal sa, prečo mesto zamestnáva málo pracovníkov na aktivačné práce. 
Ing. Kalafut 
- pre tento rok je usmernenie z úradu práce, počet nemá byť viac ako 100.  
JUDr. Komara, PhD.: 
- spätne dozadu nebol  počet pracovníkov stanovený. 
Ing. Kalafut: 
- začali sme s počtom 50, potom100 – 130. 
p. Akram: 
- pýtal sa, prečo má sídl. Západ o 20 tis. Sk menej. 
Ing. Kalafut: 
- je to rozdelené rovnomerne, 
- správca zelene každoročne robí výsadby. 
Ing. Bubeník: 
-  chcel vysvetliť,  či percentuálne navýšenie na kosenie vzhľadom na uvedenú skutočnú plochu bude znamenať 
zváženie platieb za kosenie. 
 Ing. Kalafut: 
- je to odvodené od skutočnej plochy, 
- pasport zelene bol urobený v roku 1994 a ďalší v roku 2006, 
- zvýšili sa náklady na kosenie tým, že sa urobila pasportizácia, 
- počíta sa asi na 3 kosby v roku. 
Ing. Macalová: 
- vedúci oddelenia argumentoval, že plôch na kosenie podľa pasportu je viac, ale platba bude taká, ako v roku 2006. 
Ing. arch. Štubňa: 
- oboznámil prítomných s rozpočtom oddelenia ÚP a ŽP. 
p. Para: 
- na sídl Mier sa už  20 rokov uvažuje s oddychovou zónou pri Fľudri, či sa plánuje aj realizácia. 
Ing. Arch. Štubňa: 
- realizácia nie je plánovaná, 
- je potrebné najprv premostenie sídl. Mier smerom ku Kauflandu. 
Ing. Gonda: 
- predstavil rozpočet OvaD. 
Ing. Majerník: 
- vo Ferčekovciach prebieha výstavba nových rodinných domov, 
- či  inžinierske siete - hlavne kanalizácia je dimenzovaná na takúto výstavbu, 
Ing. Gonda: 
- vo Ferčekovciach sa  buduje v lokalite IV. etapa a Malé pole, 
- proces je legálny, 
- je spracovaná projektová dokumentácia, máme stavebné povolenie, 
- ak sú prevádzkové problémy, riešia si ich prevádzkovatelia. 
Ing. Bečarik: 
- informoval sa na: - peší prechod  cez železničné priecestie na sídl. Západ, 
                               - parkovanie na Letnej ulici smerom od Levočskej brány. 
Ing. Gonda: 



- je spracovaná projektová dokumentácia na pešie prepojenie so sídl. Západ, 
- je dosť komplikovaný kontakt so železnicami, 
-  čo sa týka parkovania – rieši sa s projektantmi spôsob  parkovania. 
MUDr. Pukluš: 
- poukázal na parkovanie  na Ul. B. Nemcovej, Hviezdoslavovej, pred Detskou poliklinikou a na zadných traktoch 
Gorazdovej ulice. 
Ing. Gonda: 
-  medzi Detskou poliklinikou a Hviezdoslavovou ulicou sa vytvoria parkovacie miesta. 
RSDr. Beňa: 
- už v minulosti bolo riešené parkovanie na Gorazdovej ulici, 
- na MsR bolo povedané, že sa prijme koncepcia parkovania v meste, ale sa to nedotiahlo do konca, 
- je na nás, ako urýchlime prijatie tejto koncepcie. 
Ing. Bc. Brziaková: 
-  pýtala sa, či sa uvažuje so zlepšením alebo zrušením trhoviska na sídl. Východ. 
Ing. Pastiran: 
- parkovisko sa bude riešiť tohto roku. 
Mgr. Ing.  Prostejovský: 
-  predniesol návrh rozpočtu MsP. 
PhDr. Semeš: 
- pýtal sa, ako sa osvedčil kamerový systém v meste, ako je to s počtom policajtov a ako by sa využíval prístroj na 
meranie rýchlosti – či nesuplujeme PZ SR. 
Mgr. Ing. Prostejovský: 
- PZ SR suplujeme už dávno, 
- poukázal na nehodovosť – až 72% nehôd sa stáva na území miest a obcí, 
- MsP môže merať rýchlosť a môže to robiť aj s hliadkami PZ SR, 
- v súčasnosti máme päť kamier – šiesta bola zakúpená t. r., 
- kamerový systém výrazne pomáha pri práci polície  - desiatky zásahov bolo vykonaných na základe kamier, 
- počet policajtov  by mal byť  cca na tisíc obyvateľov jeden policajt. 
Mgr. Bartoš: 
- predstavil návrh rozpočtu Domova dôchodcov, 
- bez pripomienok. 
Ing. Labaj: 
- predstavil rozpočet MKC. 
Mgr. Prochotská: 
- pýtala sa, ako chcú získať aj iné zdroje, ako je dotácia mesta. 
Ing. Labaj: 
-  iné zdroje získavajú, napr. z kultúrnych poukazov získali  cca 1 mil. Sk, z VÚC,  zo sponzorských zdrojov. 
p. Para: 
- pýtal sa pána riaditeľa, či je spokojný s ozvučovacou technikou  pri verejných a kultúrnych podujatiach  v meste. 
Ing. Labaj: 
- technika je už zastaralá, je potrebné ju obnoviť, 
- budú to riešiť pri budúcich úpravách rozpočtu. 
MUDr. Pukluš: 
- pochválil kultúrne aktivity MKC, 
- pýtal sa na personálny stav,  
- aké aktivity sa robia pre mládež. 
Ing. Labaj: 
- v súčasnosti pracuje v MKC 12 pracovníkov, bolo by potrebné prijať aspoň jedného pracovníka, 
- čo sa týka aktivít pre mládež - apeloval na poslancov, aby sa našiel vhodný objekt  na klub pre mládež. 
Ing. Dzuríková: 
- predstavila rozpočet ZOO, 
- bez pripomienok. 
p. Magdoško: 
- prezentoval rozpočet STEZ. 
p. Para: 
- ako predseda komisie pre šport  podporuje aktivity,  o ktorých hovoril pán Magdoško, 
- trvá na zachovaní ZŠK pri STEZ. 
 Ing. Bečarik: 
- súhlasil s pánom Parom, aby ZŠK zostalo zachované pri STEZ, aby sa vedelo, kam idú peniaze. 
Ing. Gomolčák: 
- komentoval plán investícií EMKOBEL na rok 2007. 
Ing. Pastiran: 
- informoval MsZ o obdržanom ratingu mesta, udelenom agentúrou MOODYS dňa 15. 12. 2006. 
Mgr. Volný: 
- pred hlasovaním navrhol prestávku.   
  



Prestávka  od 13.05 h do 13.15 h 
Ing. Mitrík: 
- odznelo tu mnoho čísel, mnoho vyjadrení, 
- z pohľadu mesta je rozpočet potrebný, preto za  klub navrhol rozpočet schváliť a pri najbližšej zmene rozpočtu,  aby bol 
tento rozpočet opätovne prerokovaný, 
- navrhol doplniť uznesenie  - MsZ schvaľuje 10 % viazanie  výdavkov v skupine položiek 
1.1 – 1.20, 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.9, 7.1 – 7.3, ktoré by mali byť pri najbližšej zmene rozpočtu zahrnuté do kapitálových 
výdajov, 
Ing. Filinský: 
-  rozpočet bol doručený asi pred týždňom, dnes pred MsZ sme dostali ďalšie materiály, ktoré zmenili pohľad na určité 
veci, 
- na kapitálových výdajoch je  120 mil. Sk a nikto nepovedal,  odkiaľ sa peniaze zoberú, 
- predstavy nového primátora a vedenia sú iné, preto je potrebné rozpočet z týchto dôvodov  prepracovať. 
RSDr. Beňa: 
- rozpočet by mal byť pred schválením prerokovaný vo finančnej komisii, 
- tento rozpočet nie je podľa našich predstáv, preto Koaličný klub navrhovaný rozpočet nepodporí. 
RNDr. Ruttkay: 
- pracoval  ako predseda komisie a tiež aj ako predseda MsV, 
- myslí si, že práca v MsV je dosť podhodnotená oproti práci v komisii, 
- dal návrh, aby členovia za prácu v komisii dostávali 1000,- Sk  a 270,- Sk, aby sa presunulo pre členov MsV – tak by 
sa čiastka v MsV zvýšila z 270 ,- Sk na 540,- Sk, 
- tiež poukázal na  6 %-nú valorizáciu miezd, čo by sa malo týkať aj odmeňovania poslancov. 
Ing. Mitrík: 
-  keďže RSDr. Beňa dal návrh za klub, že rozpočet nepodporia, sťahuje svoj návrh. 
Mgr. Volný: 
 - požiadal predsedu  návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. 
MUDr. Mokriš: 
 - prečítal návrh uznesenia č. 15 k bodu 15. 
Hlasovanie: 
za:    0 
proti:    16 
zdržali sa:   4 
nehlasovali:  1 
-  návrh neprešiel. 
  
Mestské zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č.  15. 
  
  
  
MUDr. Mokriš: 
- prečítal nové uznesenie k tomuto bodu – návrh RSDr. Beňu, 
MsZ ukladá prednostovi MsÚ pripraviť rozpočet na rok 2007 s pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii poslancov. 
Hlasovanie: 
za:    20 
proti:     0 
 zdržali sa:   0 
nehlasovali:  1 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  16. 
 
K bodu 16 
Rôzne 
MUDr.  Mokriš: 
-  nechce porovnávať, ale  tak, ako v minulosti  bol vylúčený zo strany SMER  bývalý poslanec Andrassy,  tak sa 
rozhodol aj ich klub po  rokovaní  dňa  20. 12. 2006 vylúčiť z ich klubu p. Akrama. 
  
K bodu  17  
Interpelácie, otázky poslancov 
Ing. Mitrík  - prečítal a odovzdal písomnú interpeláciu primátorovi mesta  k návrhu na zloženie MsR. 
 
K bodu 18  
Mgr. Ján Volný, primátor mesta, ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva a poďakoval všetkým  prítomným za 
účasť. 
  
  
Mgr. Ján Volný         Ing. Ľubomír Pastiran 
primátor mesta                       prednosta MsÚ 



  
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia č.  5 – 16. 
  
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
RNDr. Ladislav Ruttkay 
Ing. Michal Beharka 
  
 
Zapísala: M. Husová  


