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Mesto Gelnica 

Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Gelnici 

 konaného dňa 21.05.2020 

 

Počet poslancov na začiatku zasadnutia: 12 

Ospravedlnili sa: pp. Emil Pieger 

  

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.  

 

 Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Gelnici sa uskutočnilo v koncertnej 

sále v ZUŠ v Gelnici v čase od15:09 hod. do 17:46hod. 

 

Program rokovania: 

1.  Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a skrutátorov 

3. Správa overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 19.03.2019  

4. Správa o plnení uznesení MsZ zo dňa 19.03.2019 

5. Upozornenie prokurátora 

6. Správa o dôsledkoch pandémie COVID-19 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica č. 103/2020 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica č. 105/2020 

9. Doplnok č. 1 k VZN č. 71/2012 

10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole účtovníctva zameraná na transfery a dotácie zo 

štátneho rozpočtu a EÚ pre mesto Gelnica za obdobie od 1.1. do 31.12.2019 

11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole inventarizácie majetku mesta a organizácií 

zriadených mestom k 31. 12. 2019 

12. Správu hlavnej kontrolórky o kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta 

Gelnica v roku 2019 

13. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťaţností v druhom 

polroku 2019 

14. Správa hlavnej kontrolórky o finančnej situácii mesta s dôrazom na návratné zdroje 

financovania ku dňu 1.1.2020 

15. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole cestovných náhrad súvisiacich s pracovnými cestami 

realizovanými v roku 2019  

16. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia opatrení a odporúčaní hlavnej kontrolórky 

prijatých v rámci kontroly výberu správnych poplatkov na úseku matriky a overovacej 

agendy 

17. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Gelnica k zámeru získania návratných finančných 

zdrojov pre mesto Gelnica 

18. Prijatie návratných zdrojov financovania mesta Gelnica 

19. Dodatok č. 11 – k Zmluve o dielo č. 4111112007, Stavba „Rekonštrukcia Zimného štadióna 

Gelnica“ 

20. Návrhy z finančnej komisie 

21. Návrh z komisie mládeţe a športu 

22. Návrhy z komisie kultúry, cestovného ruchu a marketingu 

23. Návrhy z komisie na ochranu verejného poriadku 

24. Návrh z komisie výberovej, podnikateľskej a obchodu 
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25. Návrh z komisie pre tvorbu a pouţitie fondu údrţby a opráv bytov a nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta 

26. Návrhy z majetkovej komisie 

27. Návrh z bytovej komisie 

28. Návrhy z inventarizačnej komisie 

29. Návrh z komisie verejného záujmu 

30. Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti GELNICKÉ LESY, s. r. o., Gelnica za rok 

2019 

31. Organizačný poriadok Technických sluţieb mesta Gelnica 

32. Správa o činnosti Zboru pre občianske záleţitosti pri MsZ v Gelnici za rok 2019 

33. Správa o činnosti právnej zástupkyne mesta za mesiac január – marec 2020 

34. Správa o plnení „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na 

roky 2015 – 2021“ 

35. Akčný plán PHSR mesta Gelnica na roky 2020-2022 

36. Schválenie projektu - Gelnické Iluminácie 

37. Schválenie projektu - Zelená oáza oddychu 

38. Odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Gelnica 

39. Petícia od občanov mesta Gelnica - odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta Gelnica 

40. Zrušenie členstva Zdruţenia obcí DOLNÝ SPIŠ - NET 

41. Interpelácie poslancov 

42. Rôzne a diskusia 

43. Záver 

 

1. Otvorenie 

  

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolal a viedol primátor mesta Gelnica, Ing. Dušan 

Tomaško, MBA. Primátor mesta privítal na zasadnutí všetkých prítomných poslancov 

a prítomných občanov mesta.  

Primátor mesta, Ing. Dušan Tomaško, MBA, určil za zapisovateľku p. Romanu 

Samkovú, za overovateľov zápisnice pp. Ladislava Grossa a pp. Gabrielu Oravcovú a za 

skrutátorky p. Annu Tomagovú a p. Vieru Hrabovskú. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 29 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

schvaľuje 

predloţený program zasadnutia MsZ dňa 21.05.2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a skrutátorov 

 

Primátor mesta predloţil návrh na voľbu návrhovej komisie v zloţení pp. Lýdiu Leškovú a pp. 

Štefana Nemčíka. 

Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 30 
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Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

volí 

návrhovú komisiu v zloţení: pp. Lýdiu Leškovú a pp. Štefana Nemčíka 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

3.  Správa overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 19.03.2020 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Tomaško, MBA, poţiadal overovateľov zápisnice MsZ zo 

dňa 19.03.2020 o potvrdenie správnosti zápisu.  

 

Overovatelia zápisnice MsZ zo dňa 19.03.2020pp. Igor Hutka a pp. Kamil Petrík 

potvrdili správnosť zápisu zo dňa 19.03.2020.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 31 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

berie na vedomie 

správu overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 19.03.2020, ţe zápisnica bola 

napísaná v súlade s priebehom rokovania 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 1, zdrţali sa: 1, neprítomní: 1 

 

4. Správa o plnení uznesení MsZ zo dňa 19.03.2020 

Poslanci dostali písomnú správu vopred. 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 19.03.2020 dostali poslanci 

písomne vopred. Primátor mesta poţiadal poslancov o dotazy. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 32 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení zo zasadnutia MsZ zo 19.03.2020 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 1, zdrţali sa: 1, neprítomní: 1 

 

5. Upozornenie prokurátora 

Poslanci dostali písomnú správu vopred. 

 

Primátor mesta: Prokurátor nám poslal upozornenie a navrhol nám prijať účinné 

opatrenia, aby sa v budúcnosti vylúčili podobné prípady porušenia právnych noriem. Navrhol 

nám aj prerokovať upozornenie na najbliţšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
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V upozornení ste si mohli všimnúť, ţe od 9.4.2020 bola v Národnej rade SR prijatá 

zmena zákona, kde sa uţ ráta aj s hlasovaním per rollam. Z toho všetkého vyplýva, ţe 

prokurátor nám uznesenia, ktoré boli prijaté na MsZ 19.03.2020 nezrušil, čiţe sú platné. 

Potešujúce pre nás môţe byť, ţe sme motivovali Národnú radu SR k zmene zákona. 

Komunikovali sme aj s hlavnou kontrolórkou, a podľa nášho názoru sú všetky uznesenia 

platné.  

 

Hlavná kontrolórka: S pánom prokurátorom som osobne komunikovala na túto tému. 

Prezentovala som mu naše dôvody a aj to, ako toto zastupiteľstvo prebiehalo. Boli sme si 

vedomí, ţe v čase, keď to prebiehalo, ešte len sa uvaţovalo, ako sa táto situácia bude riešiť. 

Obaja sme sa zhodli na tom, ţe neexistuje dôvod na to, aby vydal protest. To znamená, ţe nám 

nezruší naše uznesenia. V princípe neboli protizákonné, len proces nebol úplne v súlade so 

zákonom. Dohodli sme sa na tom, ţe nás upozorní na procesné chyby, ktoré sa uţ v budúcnosti 

nebudú opakovať. Došlo následne aj k zmene legislatívy, takţe situácia je momentálne 

v poriadku. Potrebujeme len zobrať na vedomie toto upozornenie. 

Pp. Oravcová: Pán prokurátor nám odporučil, aby sme upravili rokovací poriadok. Navrhujem 

preto, aby sme si do rokovacieho poriadku zaviedli aj tento spôsob rokovania per rollam 

v prípade nejakých výnimočných situácií. Chcela by som len podotknúť, ţe sme 

pravdepodobne mali šťastie, ţe nám nezrušil uznesenia, len kvôli tomu, ţe sme vyňali 

uznesenie týkajúce sa odpredaja pozemkov. 

Pp. Mráz: Chcem sa opýtať, či pán prokurátor podal aj písomné stanovisko, ţe naše uznesenia 

sú platné a ţe v budúcnosti nebudú napadnuté? Chcel by som sa opýtať aj právnej zástupkyne 

mesta, či existuje Vaše stanovisko o tom, či bolo toto zasadnutie mestského zastupiteľstva per 

rollam v súlade so zákonom? Pôvodne som s týmto súhlasil, ale sám som si prešiel  rokovania 

iných zastupiteľstiev, ktoré rokovali per rollam a tam ich prokurátor napadol, a dokonca museli 

tieto uznesenia znova prerokovať. Chcem sa teda opýtať na stanovisko právnej zástupkyne. Do 

budúcna by som chcel poprosiť, keď sa bude jednať o takéto závaţné rozhodnutia, aby nám 

právna zástupkyňa podávala právny výklad nášho postupu o tom, či je alebo nie je v súlade so 

zákonom.  

Primátor mesta: Od pána prokurátora nám prišlo toto upozornenie, v ktorom sa píše, ţe ţiadne 

uznesenie nenapadol, len nás upozornil. Takţe zavedieme do rokovacieho poriadku hlasovanie 

per rollam  a máme dnes prerokovať toto upozornenie, čo práve vykonávame teraz. 

Právna zástupkyňa: Moje vyjadrenie som v písomnej podobe poslala vedeniu meste opakovane, 

najprv 10.3.2020 a následne 17.03.2020. Môj názor je totoţný s názorom pána prokurátora. 

Mám za to, ţe v tom čase neboli splnené podmienky na vedenie mestského zastupiteľstva 

v takej podobe ako sa viedlo.  

Pp. Mráz: Chcem počuť ešte Váš názor, pani doktorka, na to, či chápete toto upozornenie pána 

prokurátora, ţe nenapadá naše uznesenia? 

Pp. Nemčík: Tu sa ukázala ťaţkopádnosť štátu, kde my, ako mestské zastupiteľstvo sme mohli 

rokovať, no boli sme obmedzení pandémiou. Mne bolo všetko jasné, pretoţe pani doktorka nás 

na to upozornila. Chcem len podotknúť, ţe my sme boli tým, na základe čoho sa to na 

Slovensku pohlo správnym smerom. Treba ukázať inú moţnú cestu, na to aby rokovania mohli 

prebiehať. 
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Pp. Mráz: Nedá mi nepovedať to, ţe poslanci mestského zastupiteľstva ani ţiadni iní občania 

by nemali porušovať zákony Slovenskej republiky. Ide o flagrantné porušenie zákonov. My 

sme konali protizákonne. Aţ následne štát upravil zákony. My sme zvolení zástupcovia ľudu 

a spravujeme majetok mesta Gelnica. My si nemôţeme meniť zákony ako chceme. Toto si 

musia poslanci uvedomiť.  

Pp. Mihaliková: Chcem sa opýtať, ako máme zabezpečené to, ţe uznesenia, ktoré boli prijaté, 

nebudú v budúcnosti napomenuté? 

Hlavná kontrolórka: Ubezpečil ma, ţe nie je dôvod na to, aby niekto spochybnil to, čo on 

uviedol vo svojom rozhodnutí.  

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo:33 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

berie na vedomie 

upozornenie prokurátora zo dňa 12. mája 2020 týkajúce sa preskúmania zákonnosti postupu 

mesta Gelnica pri uskutočnení mestského zastupiteľstva dňa 19. marca 2020 

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdrţali sa: 1, neprítomní: 1 

 

6. Správa o dôsledku pandémie COVID - 19 

Poslanci dostali písomnú správu vopred. 

 

Primátor mesta: Ďalší bod sa týka informácie o rokovaní krízového štábu mesta Gelnica 

počas pandémie koronavírusu. Podklady ste obdrţali všetci vopred. 

Rád by som Vás ešte informoval o ekonomických opatreniach, ktoré sme zaviedli s pani 

riaditeľkami jednotlivých školských inštitúcií. Čo sa týka školskej jedálne, tak vedúca je 

dlhodobo na PN a namiesto nej je náhrada len na polovičný úväzok. Jedna kuchárka nám 

skončila koncom februára a na jej miesto nikto nenastúpil. Pomocná sila nám končí v júni 

a nepredpokladáme, ţe príde niekto namiesto nej. Administratívna pomocná sila nám odišla 

koncom februára a na jej miesto tieţ nikto nenastúpil. Kúrenie sme obmedzili a stravné lístky 

nedostával nikto. Čo sa týka školského klubu detí, počas celého apríla čerpali dovolenky 

a spolu so školskou jedálňou od 1.5.2020 išli na 80%. V materskej škole na Slovenskej ulici 

nám jedna pani učiteľka odchádza k 30.06. 2020. Stravné lístky nedostával nikto a kuchárky 

čerpali dovolenky počas celého apríla. Školníčka bola na OČR. V apríli pedagógovia museli 

zobrať minimálne sedem dní dovolenky a v máji išli všetci na 80%. V materskej škôlke na 

Hlavnej ulici v apríli čerpali dovolenky a stravné lístky nedostal nikto. Od 1.5.2020 všetci na 

80%. V centre voľného času sú dvaja z troch zamestnancov na OČR od 1.4.2020 a dohody sú 

zrušené. Na mestskom úrade kniţnica a múzeum prevaţne čerpali dovolenky. Dve 

zamestnankyne na PN a tri na OČR. Jeden zamestnanec odišiel ešte minulý rok a na jeho 

miesto nikto nenastúpil. Traja sú na materskej dovolenke. Poprosím pani riaditeľku základnej 

umeleckej školy o vyjadrenie, akým spôsobom ona urobila ekonomické opatrenia. 

 

P. Slávka Pacholská (riaditeľka základnej umeleckej školy): ZUŠ upravila zníţenie celkového 

rozpočtu takmer o 9 000€, poţiadali sme plynárne o úpravu zálohových platieb na minimálnu 

sumu.  Dohodli sme sa s nájomcom tejto budovy, ţe v prípade poklesu finančných prostriedkov 



6 

 

nám odpustia nájom za mesiace máj a jún s tým, ţe sme sa dohodli, ţe im to do konca roka 

vrátime. Poţiadala som aj sociálny úrad o odpustenie odvodov, no zatiaľ nemám odpoveď. 

Primátor mesta: Ďakujem a poprosím aj pani riaditeľku základnej školy. 

P. Bibiana Krajníková (riaditeľka základnej školy): Všetko základné bolo povedané, ale taktieţ 

sme poţiadali o odpustenie odvodov.  

Pp. Oravcová:  Chcela by som sa opýtať na ľudí v závere tejto správy, ktorí sa zúčastňovali 

krízového štábu, či sú členovia krízového štábu? Chcela by som sa aj opýtať, či vieme v akej 

výške sú výdavky k dnešnému dňu v závislosti s koronavírusom? 

Primátor mesta: Na začiatku sme hľadali, kto je členom krízového štábu a p. Toholová nám 

povedala, ţe členmi sú primátor mesta, zástupca primátora, riaditeľ technických sluţieb 

a náčelník mestskej polície. Všetci ostatní boli iba privolaní podľa toho, čoho sa krízový štáb 

týkal. Boli privolané pani riaditeľky školských inštitúcii aj pán poslanec Mráz, keď sa to týkalo 

zdravotníckych opatrení. Čo sa týka celkových nákladov, tak poprosím o vyjadrenie vedúcu 

finančného oddelenia.  

P. Monika Lorincová (vedúca finančného oddelenia MsÚ): Aj mesto Gelnica poţiadalo 

o odpustenie odvodov za zamestnanca. K 12.04.2020 sme dávali poţiadavku na ministerstvo 

vnútra, kde chceli od nás vyčíslenie nákladov, ktoré boli doposiaľ pribliţne 13 000 €. Hlavné 

výdavky boli na stráţenie lokality Háj počas karantény. Iné údaje zatiaľ nemáme.  

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 34 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu o dôsledkoch pandémie COVID-19 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica č.103/2020 

Poslanci dostali písomnú správu vopred. 

 

Primátor mesta informoval poslancov o zrušení VZN č. 96/2018, a o jeho doplnení. Vzniká tak 

VZN č. 103/2020. VZN č. 103/2020 bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a na web 

stránke mesta zákonné stanovený čas.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 35 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

a) ruší   

VZN č. 96/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Gelnica  

b) uznáša sa  

na VZN č. 103/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta 

Gelnica 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 
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8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gelnica č.105/2020 

Poslanci dostali písomnú správu vopred. 

Primátor mesta informoval poslancov o VZN č. 105/2020. Navrhuje sa v ňom aj zmena 

cenníka sluţieb, ktorý bol prerokovaný aj na finančnej komisii dňa 25.02.2020. Návrh VZN bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke mesta Gelnica dňa 02.03.2020 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 36 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

uznáša sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Gelnica č. 105/2020 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska na území mesta Gelnica 

 

Hlasovanie: za:12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

9. Doplnok č. 1 k VZN č. 71/2012 

Poslanci dostali písomnú správu vopred. 

 

Primátor mesta informoval poslancov o zvýšení odvodu do fondu opráv bytov 

a nebytových priestorov z terajších 5% na 10%. Táto poţiadavka je zakomponovaná uţ aj 

v rozpočte mesta Gelnica a bola prerokovaná na zasadnutiach komisie výberovej 

podnikateľskej a obchodu a v komisii finančnej v r. 2019. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 

71/2012 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na elektronickej úradnej tabuli a na web stránke 

mesta Gelnica dňa 05.02.2020. V zákonne stanovenej lehote si nikto neuplatnil pripomienky.  

 

Dotazy poslancov neboli  

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 37 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

uznáša sa 

na Doplnku č. 1 k VZN č. 71/2012 o tvorbe a pouţití fondu údrţby a opráv  bytov  

a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta  

 

Hlasovanie: za:12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

10.Správa hlavnej kontrolórky o  kontrole účtovníctva zameraná na transfery a dotácie 

zo štátneho rozpočtu a EÚ pre mesto Gelnica za obdobie od 1.1. do 31.12.2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

 Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Zuzana Kleinová, informovala poslancov o výsledku 

kontroly účtovníctva zameraná na transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ pre mesto 

Gelnica za obdobie od 1.1. do 31.12.2019 

 

Pp. Mráz: Chcem sa opýtať na projekt Gelnické Iluminácie. Skúste mi ozrejmiť, koľko je 

príspevok mesta na túto akciu? 
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Hlavná kontrolórka: Celkové výdavky vynaloţené na túto akciu sú 5 700€, z toho zo strany 

mesta 3 200€. 

Pp. Mráz: Zúčastnil som sa na Ilumináciách a uráţalo ma to ako občana mesta. Budem na 

komisii apelovať na zrušení tejto akcie. Moţno, ţe nechápem účinkujúcich, no som aj za 

moderné veci, ale toto sú podľa mňa vyhodené peniaze. Videl som uţ aj iné podobné akcie, ale 

toto radšej nemať ako mať v Gelnici. Nevidím progres v účinkovaní.  

Hlavná kontrolórka: Keď kontrolujem dotácie, kontrolujem ich správne vyúčtovanie, za vecnú 

stránku nezodpovedám. Kaţdý môţeme mať iný názor, lebo umenie je veľmi širokospektrálne 

a niektorými ľuďmi aj ťaţko chápané. Toto nie je v mojej kompetencii. Poprosím teda pána 

Janáča, aby Vám vysvetlil obsahovú stránku projektu, pretoţe ja o tomto nerozhodujem. 

Pp. Mráz: Chcem len povedať, ţe na mestskom zastupiteľstve schvaľujeme dotácie, financie 

a podľa mňa sú vynaloţené neúčelne a nehospodárne. 

P. Milo Janáč (vedúci oddelenia kultúry): Ja si nemyslím, pán poslanec, to, čo vy. Kľudne 

môţete prísť na zasadnutie komisie kultúry, ktorej ste členom, no vôbec sa jej nezúčastňujete  

a môţeme si to predebatovať. Oddelenie kultúry sa snaţí robiť akcie pre široký záber 

verejnosti. To znamená, ţe robíme akcie folklórne, divadelné a podobne. Robíme aj túto akciu, 

ktorá je zameraná na art-umenie. Nemyslím si, ţe keď sme tu mali, napríklad, víťaza Anasoft 

litery, čo je najprestíţnejšia slovenská literárna súťaţ, ţe to boli vyhodené peniaze. Takisto si 

nemyslím, ţe keď sme tu mali, napríklad, Nano VJs, ktorí robili mapping na katedrále sv. 

Alţbety počas Bielej noci v Košiciach, ţe sú to vyhodené peniaze. Taktieţ si nemyslím, ţe keď 

sme tu mali kapelu Ţivé kvety, ktorá hrala aj s pani prezidentkou Čaputovou, ţe to boli 

vyhodené peniaze. Skúsme si to prejsť na komisii, nie na mestskom zastupiteľstve vykrikovať 

podľa môjho názoru aţ hlúposti, pán poslanec.    

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 38 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o  kontrole účtovníctva zameraná na transfery a dotácie zo štátneho 

rozpočtu a EÚ pre mesto Gelnica za obdobie od 1.1. do 31.12.2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole inventarizácie majetku mesta a organizácií 

zriadených mestom k 31. 12. 2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Zuzana Kleinová, informovala poslancov o výsledku 

kontroly inventarizácie majetku mesta a organizácií zriadených mestom k 31. 12. 2019. 

 

Pp. Oravcová: Chcela by som sa opýtať na chýbajúce vstupné dáta nevyhnutné na spracovanie 

mesačných vyúčtovaní. Chýbajú tam záznamy o prevádzke motorových vozidiel aj kniha jázd. 

To povaţuje hlavná kontrolórka za váţny problém, čo si myslím aj ja.  V správe sa uvádza, ţe 

chýbajú doklady o vyúčtovaní pohonných hmôt. Tie nemoţno spracovávať z dôvodu absencie, 

čo môţe viesť k podozreniu, ţe sluţobné motorové vozidla sa vyuţívali na rôzne iné účely. 
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Chcem sa opýtať, prečo sa tieto veci vyúčtujú, keď tieto doklady chýbajú? Pokiaľ viem, najprv 

sa predkladajú doklady aţ potom sa vyúčtuje. 

Hlavná kontrolórka: Ešte za bývalého vedenia, keď pani primátorka nešoférovala, tak šoférom 

bol jeden náš zamestnanec, ktorý zabezpečoval celú prevádzku aj dokumentáciu. Keď nastúpilo 

nové vedenie, tak pán primátor sa rozhodol, ţe šoféra nebude potrebovať, a tak uţ došlo 

k tomu, ţe zrejme nie sme celkom v tomto dôslední. Nezaznamenávame kaţdú sluţobnú cestu 

hneď potom, ako sa skončí a auto je pouţívané aj inými zamestnancami. Musím potvrdiť, ţe 

v tomto smere máme medzery. Najlepším spôsobom by bola investícia do GPS zariadenia.  

Primátor mesta: Chcel by som povedať, ţe pre nás ako malé mesto by bolo dosť veľký luxus 

mať zaplateného šoféra na celý úväzok. Nechcel som toho človeka vyhodiť, tak som ho dal na 

iné oddelenie a šoférujem si sám. Čo sa týka knihy jázd, tak sa nechcem na nikoho vyhovárať, 

ale celú túto vec mal na starosti náš zamestnanec, ktorý potom v decembri odišiel a nemal 

knihu od júna dopísanú. Keď som sa ho pýtal, či všetko má vyplnené, vravel, ţe áno. No nebola 

nakoniec vyplnená ani pri jednom, ani pri druhom aute. Dotyčný zamestnanec tu nie je, ťaţko 

sa bude obhajovať, no taká je skutočnosť.  

Pp. Oravcová: Treba dôsledne dbať na to, aby to bolo v poriadku, lebo ak sa niečo stane, potom 

nastane problém.  

Primátor mesta: Nemám problém s GPS zariadením, ale to stojí niekoľko tisíc eur.  

Pp. Nemčík: Skôr by som bol za to, ako predseda finančnej komisie, aby sa poctivo zapisovalo 

do knihy jázd a na GPS skúsime nájsť peniaze aţ v budúcom roku.  

Primátor mesta: Upozorním všetkých vodičov, ktorý vyuţívajú sluţobné motorové vozidlo.  

Je to chyba aj vo mne, aj v mojich zamestnancoch.  

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 39 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o kontrole inventarizácie majetku mesta a organizácií zriadených 

mestom k 31. 12. 2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

12. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu 

mesta Gelnica v roku 2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pp. Oravcová: Ku dňu vykonania kontroly bolo podľa správy zistené, ţe chýbali účtovné 

doklady preukazujúce oprávnenosť vyuţitia dotácie mestskému futbalovému klubu (ďalej 

MFK) aj hokejovému klubu (ďalej HK). Chcela som sa opýtať, či uţ sú tieto veci doplnené, 

pretoţe tieto veci nám boli vytknuté aj Najvyšším kontrolným úradom.  

Hlavná kontrolórka: Zo strany MFK došlo ku predloţeniu dokladov, ale ešte stále nejaké 

formálne náleţitosti chýbajú. Môţem aj dnes povedať, ţe vyúčtovania nie sú kompletné.  

Pp. Oravcová : Aký bude ďalší postup? 

Hlavná kontrolórka: Neposkytovať ďalšie dotácie dovtedy, kým nebude vysporiadaný 

predchádzajúci rok.  
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Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 40 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta 

Gelnica v roku 2019 

  

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

13. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností v druhom 

polroku 2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pp. Mihaliková:  Chcela by som sa opýtať to, ţe v správe sa uvádza, ţe je potrebné 

aktualizovať zásady podávania sťaţností a petícií. Vieme si stanoviť aj termín na aktualizácie? 

Hlavná kontrolórka: do 30. 06. 2020. 

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 41 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťaţností v druhom polroku 

2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

14. Správa hlavnej kontrolórky o finančnej situácii mesta s dôrazom na návratné zdroje 

financovania ku dňu 1.1.2020 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 42 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o finančnej situácii mesta s dôrazom na návratné zdroje 

financovania ku dňu 1.1.2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

15. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole cestovných náhrad súvisiacich s pracovnými 

cestami realizovanými v roku 2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pp. Oravcová: V tejto správe je uvedené, ţe na kontrole bolo zistené, ţe vo viacerých 

vyúčtovaniach, podľa ktorých bola pracovná cesta realizovaná súkromným motorovým 

vozidlom, chýba v porovnaní s platnou smernicou kópia dokladu o zaplatení havarijného 

poistenia motorového vozidla. U nás sa najprv predkladá tento doklad, aţ potom sa umoţňuje 

pouţitie vlastného motorového vozidla. Bola k dnešnému dňu predloţená táto kópia?  

Hlavná kontrolórka: Nebola. Podstata je v tom, ţe doklad o havarijnom poistení ako podmienka 

pre sluţobnú cestu, nie je nikde striktne daná. Tým, ţe tento doklad vyţadujeme, sa vlastne 

chránime pri vzniku nejakej nehody pred škodami, ktoré by malo hradiť mesto. Ide hlavne 

o zabezpečenie hospodárnosti a o efektívne vynakladanie prostriedkov mesta. V smernici to 

máme, takţe by sa to malo dodrţiavať, pretoţe sú to naše interné pravidlá. Niektorí 

zamestnanci opakovane vyuţívajú svoje súkromné motorové vozidlo a tento doklad predloţili 

dávnejšie.  Myslia si, ţe uţ nemusia, no je oprávnenosť na  strane mesta vyţadovať tento 

doklad opakovane. 

Primátor mesta: Vedenie mesta uţ dalo pokyn, aby smernica o cestovných náhradách išla 

všetkým zamestnancom, aby si ju podrobne naštudovali. Bol som znechutený z toho, ţe 

niektorí dlhoroční zamestnanci robia takého chyby.  

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 43 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o kontrole cestovných náhrad súvisiacich s pracovnými cestami 

realizovanými v roku 2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

16. Stanovisko hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia opatrení a odporúčaní hlavnej 

kontrolórky prijatých v rámci kontroly výberu správnych poplatkov na úseku matriky a 

overovacej agendy 

 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pp. Mihaliková: V odporúčaniach od pani kontrolórky je zaobstaranie platobného 

terminálu. Uvaţuje mesto o tomto termináli?  

Primátor mesta: Nie, za túto sluţbu sa platia jednotlivým bankám poplatky. Verím tomu, ţe 

pokladňa to vie zvládnuť. Elektronicky je moţné zaplatiť kedykoľvek. Neviem, aké by bolo 

efektívne vynakladanie s prostriedkami mesta, ak by sme nejaké percentá dávali bankám.  
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Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 44 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správ hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia opatrení a odporúčaní hlavnej kontrolórky 

prijatých v rámci kontroly výberu správnych poplatkov na úseku matriky a overovacej agendy 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

17. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Gelnica k zámeru získania návratných 

finančných zdrojov pre mesto Gelnica 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Hlavná kontrolórka: Táto správa je uţ aktuálnejšia. Snaţila som sa priniesť všetky 

relevantné informácie vzhľadom na pandémiu, ktorú zaţívame, aby ste sa vedeli rozhodnúť, 

o tom, či mesto bude brať ďalší úver. Ak áno, tak v akej výške. Doba nás začína dobiehať. Zlá 

situácia bude a bude sa to ešte zhoršovať. Je veľmi podstatné zváţiť to, na čo máme a čo 

chceme v budúcnosti finančne zrealizovať. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 45 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Gelnica k zámeru získania návratných finančných 

zdrojov pre mesto Gelnica 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

18. Prijatie návratných zdrojov financovania mesta Gelnica 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: Poprosím predsedu finančnej komisie o jeho stanovisko. 

Pp. Nemčík: Na finančnej komisii jedným z bodov bola aj moţnosť úveru pre mesto Gelnica.  

Boli prezentované rôzne názory, ktoré sa napokon zladili a finančná komisia odporučila pánovi 

primátorovi rokovať s bankami. Treba podotknúť, ţe prepad podielových daní je zjavný. Máme 

moţnosť kapitálové príjmy presunúť do  beţného rozpočtu, aby sme mohli zabezpečovať chod 

mesta Gelnica. Tam sme diskutovali o tom, ţe mestský úrad a chod mesta musí byť 

zabezpečený. Keď sme aj chceli zoškrtať nejaké výdavky, tak sme zistili, ţe tu nemáme voľné 

portfólio. Preto sme pristúpili k moţnosti čerpať financie prostredníctvom úveru. Treba 

povedať, ţe sa jedná o lacné peniaze, ktoré by bolo za iných okolností ťaţko získať. Pomoc zo 

strany štátu, aj keď je deklarovaná, ale je slabá a tento úver je pre Gelnicu nutný. 

Z prostriedkov, ktoré Gelnica má, sa dokáţe zabezpečiť len chod mesta, pričom občania 

potrebujú aj chodníky, cesty, územný plán a kopec iných akcií. Je potrebné investičné akcie 

zrealizovať, aby sme zvýšili komfort ţivota občanov mesta. Bez úveru mesto Gelnica z tých 
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prostriedkov, ktoré získa nebude môcť investičné akcie realizovať.  Chcem len povedať, ţe báť 

sa nemusíme, ale zodpovednosť pri splácaní úveru je dôleţitá. A preto finančná komisia 

odporúča tento úver schváliť. 

 

Hlavá kontrolórka: Ja len chcem dodať, aby bolo jasné, ţe ja nenamietam proti úveru, len 

upozorňujem na jeho výšku. Ide o výhodnú ponuku, len sa obávam toho, aby sme v budúcom 

roku nemuseli komunikovať s ministerstvom financií o ozdravnom reţime a o nútenej správe. 

Ja súhlasím a chápem, ţe je potrebné vziať úver, ja len namietam ohľadom jeho výšky. 

Myslím, ţe by sme mali byť obozretnejší a uvaţovať o niţšej sume.   

Pp. Nemčík: Ja si osobne myslím, ţe sa nemáme čoho báť. Viem dobre, ţe sa financie mesta 

dobre stráţia a nemyslím si, ţe bude problém. 

Primátor mesta: To, čo sa stalo tento rok, nečakal nikto. Poviem len to, ţe prvá moţnosť je, ţe 

sa škrtnú investičné akcie, ktoré sú naplánované na rok 2020. Neviem, či to budú chodníky, 

cesty, územný plán alebo projektové dokumentácie. Netrúfam si povedať, koľko treba škrtnúť, 

aby sme mali na konci roka vyrovnaný rozpočet. Druhá moţnosť je, ţe sa vezme úver a všetky 

financie, okrem vyplatenia firmy UNISTAV, ostanú zvlášť na účte. Tie sa nebudú investovať 

ani rozpočtovať, všetky budú určené len na vyrovnanie nákladov cez rozpočtové opatrenia. Uţ 

teraz dobre vieme, ţe prognóza ku koncu aprílu na podielové dane bola 2 300 088€, čo je 

k nášmu schválenému rozpočtu o skoro 200 000€ menej. Výber ostatných daní k 30.04.2019 

bolo 61 000€ a k 30.04.2020 39 000€, čiţe na daniach máme zatiaľ tieţ o 22 000€ menší 

príjem. Vieme, ţe sa nevyberá aj niektoré školné, čo je zase zníţený príjem. Gelnické lesy tieţ 

očakávajú zníţenie voči skutočnosti. Ja plánujem vyuţiť tento úver len na dôsledky pandémie. 

Nič sa z toho realizovať nebude. Ak sa na konci roka z tohto úveru zvýši nejaká suma, tak len 

vy budete schvaľovať rozpočet na rok 2021 a rozhodnete, na čo sa tieto peniaze pouţijú. Ak sa 

dnes tento úver neschváli, tak zajtrajším dňom končia všetky investičné akcie mesta na rok 

2020. Netrúfam si povedať, koľko nás kríza bude stáť. Máj bol veľmi ťaţký, lebo aj podielové 

dane sú v máji najniţšie a skoro sa stalo to, ţe sme nemali ani na výplaty. Je to náročné 

obdobie, a preto pri takých úrokových sadzbách ako nám ponúkla Slovenská sporiteľňa, čo je 

momentálne 0.82%,  sú tieto peniaze výhodné.  

Pp. Oravcová: Chcem len povedať, ţe tento rok sme uţ brali miliónový úver. Nikto nevie, ako 

sa pandemická situácia bude vyvíjať a aké dopady. Takţe ak pani kontrolórka má za to, ţe 

ponúkaná suma 750 000€ je veľmi vysoká a môţe byť v prípade vyšších výpadkov beţných 

príjmov mesta v budúcom období veľmi ohrozujúca. Preto by bola rada, ak by vedenie mesta 

vzalo do úvahy všetky riziká a starostlivo prehodnotilo ponúkanú sumu a priklonilo sa k niţšej 

sume úveru. Takţe ja určite za výšku tohto úveru určite nezahlasujem, pretoţe mám za to, ţe sa 

dostanem nakoniec do zlých čísel hlavne kvôli tomu, ţe neviem, ako sa situácia bude vyvíjať.  

Primátor mesta: Koľko by ste Vy zobrali úver?  

Pp. Oravcová: Tak ako odporučila kontrolórka vyplatiť len UNISTAV a nejsť do investičných 

akcií, ktoré máme rozbehnuté a naplánované v tomto roku.  

Primátor mesta: Ak by sme si vzali úver len na vyplatenie firmy UNISTAV, tak by sme si 

vôbec nedoriešili výpadky spôsobené pandémiou. 

Pp. Oravcová: Hovorím, ţe na tento rok nechoďme do investičných zámerov.  

Primátor mesta: Čiţe Vy hovoríte, ţe nebudeme robiť chodníky na ulici Športovej, Tehelnej, 

Záhradnej, spolufinancovanie SNP, územný plán, ulicu Kováčsku, Medenú? 
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Pp. Oravcová: Vieme, ţe nám horí aj tepelné hospodárstvo, takţe chodníky sa vymenia 

a potom znova rozbijú.  

Primátor mesta: Tepelné hospodárstvo pod chodníkmi nejde.  

Pp. Oravcová: To je môj názor, takţe keď bude výška úveru v tejto sume, ja zaňho 

nezahlasujem, lebo sa obávam týchto dôvodov.  

Pp. Cziel:  Chcem len povedať, ţe úver, o ktorom sa bavíme, slúţi na vyrovnanie pohľadávky 

voči firme UNISTAV, ďalej na investičné akcie nebude pouţitý. Slúţi ako rezerva. Je potrebné 

rozlišovať jeho vyuţitie.  

Hlavná kontrolórka: Chcem len povedať, ţe rozprávame o dvoch úveroch. Jeden uţ máme 

a z toho máme naplánované investičné aktivity. O tom rozprávala pani poslankyňa. Tento nový 

úver je na výpadky beţných príjmov. Len aby sme si rozumeli.  

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 46 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

a) schvaľuje  

prijatie úveru vo výške úverového rámca od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške maximálne 

750 000,- EUR,  za účelom -  investičné akcie mesta 

b) poveruje 

primátora mesta Ing. Dušana Tomaška, MBA, aby ako zástupca mesta Gelnica, uzatvoril 

s bankou príslušné zmluvy o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre prijatie úveru  

 

Hlasovanie: za: 9, proti: 1, zdrţali sa: 2, neprítomní: 1 

 

19. Dodatok č. 11 – k Zmluve o dielo č. 4111112007, Stavba „Rekonštrukcia Zimného 

štadióna Gelnica“ 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 47 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje  

Dodatok č. 11 – k Zmluve o dielo č. 4111112007, Stavba „Rekonštrukcia Zimného štadióna 

Gelnica“ 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

20. Návrhy z finančnej komisie 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

* rozpočtové opatrenie č.1, ktorým sa mení rozpočet ZŠ Gelnica za rok 2020 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedu finančnej komisie o jeho stanovisko. 

Pp. Štefan Nemčík predstavil návrh rozpočtového opatrenia č.1, ktorým sa mení rozpočet ZŠ 

Gelnica za rok 2020.  Povedal, ţe ide o vyrovnanie v príjmovej a výdavkovej časti. Odporučil 

toto rozpočtové opatrenie schváliť. 
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Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 48 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.1, ktorým sa mení rozpočet ZŠ Gelnica za rok 2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

*rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa mení rozpočet ZŠ Gelnica za rok 2020 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedu finančnej komisie o jeho stanovisko. 

Pp. Štefan Nemčík predstavil návrh rozpočtového opatrenia č.2, ktorým sa mení rozpočet ZŠ 

Gelnica za rok 2020. Povedal, ţe ide o vyrovnanie celkovej časti príjmov a odporučil toto 

rozpočtové opatrenie schváliť. 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 49 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.2, ktorým sa mení rozpočet ZŠ Gelnica za rok 2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

*rozpočtové opatrenie č.3, ktorým sa mení rozpočet Mesta Gelnica za rok 2020 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedu finančnej komisie o jeho stanovisko. 

Pp. Štefan Nemčík predstavil návrh rozpočtového opatrenia č.3, ktorým sa mení rozpočet 

Mesta Gelnica za rok 2020. Odporučil toto rozpočtové opatrenie schváliť. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 50 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.3, ktorým sa mení rozpočet Mesta Gelnica za rok 2020 

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 1, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

*povereni eprimátora mesta, aby ako zástupca mesta Gelnica začal jednania s bankami 

o moţnosti odkladu úverových splátok v prípade zhoršenia finančnej situácie mesta z dôvodu 

pandémie koronavírusu 

 

Primátor mesta: Poprosím pri tomto bode vedúcu finančného oddelenia, aby nás 

informovala, v akom stave sú moţnosti odkladu úverových splátok.  

P. Monika Lorincová: Čo sa týka Prima banky  komunikácia, s nimi je zdĺhavejšia nemáme 

zatiaľ ţiadne informácie, či to bolo alebo nebolo schválené. Neviem, či k tomu nakoniec 

pristúpime, lebo tam je vysoká sadzba za odklad. Asi to pre nás nie je výhodné. Čo sa týka 
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Slovenskej sporiteľne, tam tieţ zatiaľ nemáme stanovisko. Zrejme pani kontrolórka počítala aj 

s uhradenými splátkami ku 31.12.2020 a ţe sa zníţi zadĺţenosť mesta o sumu uhradených 

splátok. Keby sme splátky odloţilo to percento zadlţenosti by bolo vyššie.  

Primátor mesta: Ja navrhujem, aby sme tieto splátky neposúvali a normálne splácali.  

Pp. Oravcová: Môj názor je, ţe je lepšie splácať ako odkladať. 

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 51 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

poveruje 

primátora mesta, aby ako zástupca mesta Gelnica začal jednania s bankami o moţnosti odkladu 

úverových splátok v prípade zhoršenia finančnej situácie mesta z dôvodu pandémie 

koronavírusu 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

* odpustenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole v dôsledku prerušenia prevádzky materských škôl  z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, a to od 16.3.2020 

aţ do opätovného otvorenia materských škôl 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 52 

 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

odpustenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole v dôsledku prerušenia prevádzky materských škôl  z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, a to od 16.3.2020 

aţ do opätovného otvorenia materských škôl 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

21.Návrhy z komisie mládeže a športu 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: Poprosím predsedu komisie mládeţe a športu o stanovisko. 

Predseda komisie mládeţe a športu pp. Kamil Petrík informoval poslancov návrhu z komisie 

mládeţe a športu. Mesto sa tak stane ako právnická osoba členom občianskeho zdruţenia 

Mestského futbalového klubu v Gelnici. Mená v návrhu nie sú naschvál, lebo budú upravované 

a stanovené na funkciu primátora, kontrolóra a predsedu. 

 

Primátor mesta: Nevieme, čo bude o rok alebo o tri roky, preto je to viazané na funkciu. 

Hlavná kontrolórka: Chcem len dodať, ţe MFK má odsúhlasené nové stanovy, ktoré sme 

podrobne s pánom predsedom MFK prešli. Som s nimi spokojná a myslím si, ţe záujmy mesta 

sú chránené dostatočne. Pokiaľ bude v jednotlivých orgánoch MFK takéto zastúpenie mesta, 

budú aj financie mesta vyuţívané rozumne.  
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Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 53  

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

a) schvaľuje  

členstvo Mesta Gelnica ako právnickej osoby v občianskom zdruţení Mestský futbalový klub 

Gelnica (ďalej len MFK Gelnica) formou pridruţeného členstva v zmysle čl. III bod 4 platných 

Stanov MFK Gelnica 

b) menuje 

ako stáleho delegáta Valného zhromaţdenia MFK Gelnica primátora mesta ako zástupcu Mesta 

Gelnica 

c) menuje 

predsedu Komisie mládeţe a športu pri MsZ v Gelnici ako člena Výkonného výboru MFK 

Gelnica 

d) menuje 

hlavného kontrolóra mesta Gelnica ako člena Revíznej komisie MFK Gelnica 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

22. Návrhy z komisie kultúry, cestovného ruchu a marketingu 

 

* úprava Zásad činnosti Zboru pre občianske záleţitosti v Gelnici s účinnosťou od 1.04.2020 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedu komisie kultúry cestovného ruchu a marketingu 

o jeho stanovisko.  

Pp. Igor Cziel ako predseda komisie kultúry cestovného ruchu a marketingu predstavil zásady 

pre Zbor občianskych záleţitostí. Povedal, ţe sa upravili len čiastky za dané úkony a vyriešila 

sa tam aj nadväznosť na štátne sviatky a kľúčové mestské akcie.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 54 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

úpravu Zásad činnosti Zboru pre občianske záleţitosti v Gelnici s účinnosťou od 1.04.2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

* zmena otváracích hodín v mestskej kniţnici 

 

Pp. Igor Cziel predstavil zmenu otváracích hodín v Mestskej kniţnici v Gelnici.  

 

Dotazy poslancov neboli. 
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Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 55 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici schvaľuje zmenu otváracích hodín v Mestskej kniţnici 

nasledovne: 

Pondelok    8.00  -  12.00        12.30  -  16.00 

Utorok        8.00  -  12.00        12.30  -  16.00 

Streda         8.00  -  12.00        12.30  -  17.00 

Štvrtok       8.00  -  12.00        12.30  -  16.00 

Piatok         8.00  -  12.00        12.30  -  15.00 

S platnosťou od 1. apríla 2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

 

 

 

23.Návrhy z komisie na ochranu verejného poriadku 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

* správa o činnosti MsP v Gelnici za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019  

 

Primátor mesta: Poprosím predsedníčku komisie na ochranu verejného poriadku o jej 

stanovisko. 

Predsedníčka komisie na ochranu verejného poriadku pp. Henrieta Mihaliková predstavila 

správu mestskej polície za rok 2019. Poďakovala členom Mestskej polície a členom mestskej 

občianskej hliadke pri riešení pandemickej situácie. Povedala, ţe sme mali v minulosti problém 

s odchytom túlavých psov a ţe nám bola vypovedaná zmluva s útulkom. Chcela sa informovať, 

či bola táto zmluva obnovená. 

 

Ján Jusko (člen Mestskej polície): Neviem Vám povedať, v akom stave je táto zmluva, ale 

v priebehu budúceho týţdňa Vás môţe pán náčelník informovať, lebo on má tieto veci na 

starosti. Momentálne je na PN. 

Primátor mesta: Pokiaľ viem, zatiaľ zmluva nebola obnovená. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 56 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

správu o činnosti MsP v Gelnici za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019  

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

 



19 

 

*odvolanie člena komisie OVP p. RNDr. Valériu Demkovú  

 

Primátor mesta: Poprosím predsedníčku komisie na ochranu verejného poriadku o jej 

stanovisko. 

Predsedníčka komisie na ochranu verejného poriadku pp. Henrieta Mihaliková prezentovala, ţe 

pani Demková sa vzdala členstva v komisii. Poďakovala jej za prácu v tejto komisii. 

Primátor mesta: Uvaţujete o doplnení? 

Pp. Mihaliková: Uvaţovali sme, ale vzhľadom na to, čo sa deje v tomto mestskom 

zastupiteľstve a nemáme tu ţiadnych fundovaných ľudí, ktorí by mohli byť členmi komisie, tak 

zatiaľ nie. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 57 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

odvolanie člena komisie OVP p. RNDr. Valériu Demkovú  

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

24. Návrh z komisie výberovej, podnikateľskej a obchodu 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

Primátor mesta predstavil návrh o prenájme priestorov v bytovom dome DOS za 

účelom stretávania sa cirkevného spoločenstva gréckokatolíckych veriacich z mesta Gelnica a 

predstavil ich poţiadavku, či by nemohla byť výška nájmu zníţená z plánovaných 50 € 

mesačne na 40 € mesačne. 

 

Právna zástupkyňa: Vzhľadom na to, ţe to ide cez osobitný zreteľ a bolo to zverejnené aj 

s podmienkami, bolo by dobré, keby ste hlasovali o sume 50 €. 

Pp. Petrík: Predkladám návrh, aby výška nájmu bola zníţená na 40 €. 

Primátor mesta: Poprosím návrhovú komisiu o predloţenie nového návrhu počas prestávky.  

Pp. Nemčík: Mestské zastupiteľstvo v Gelnici navrhuje schváliť uznesenie č. 58 v celom 

rozsahu okrem výšku nájmu, ktorá sa zmení z 50 € mesačne na 40 € mesačne. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 58 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

schvaľuje 

prenájom spoločenskej miestnosti  o výmere 46,31 m
2
 v  budove DOS, SNP 20, Gelnica pre  

Gréckokatolícku cirkev Gelnica, 055 62 Prakovce 305, IČO: 42251184 za účelom  stretávania 

sa cirkevného spoločenstva  gréckokatolíckych veriacich  z mesta Gelnica i vytvárania  

neliturgických  aktivít pre širokú verejnosť. Výška nájmu: 40€ mesačne.  Prenájom od 1. 6. 

2020 na dobu neurčitú. 

Prenájom sa realizuje v zmysle zákona č. 138/1991  o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov podľa § 9a, odsek 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb.  O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4, odsek 3, písm. g). 
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Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

Primátor mesta: Musíme hlasovať ešte o pôvodnom znení návrhu uznesenia. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 59 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

schvaľuje 

prenájom spoločenskej miestnosti  o výmere 46,31 m
2
 v  budove DOS, SNP 20, Gelnica pre  

Gréckokatolícku cirkev Gelnica, 055 62 Prakovce 305, IČO: 42251184 za účelom  stretávania 

sa cirkevného spoločenstva  gréckokatolíckych veriacich  z mesta Gelnica i vytvárania  

neliturgických  aktivít pre širokú verejnosť. Výška nájmu: 50 € mesačne.  Prenájom od 1. 6. 

2020 na dobu neurčitú. 

Prenájom sa realizuje v zmysle zákona č. 138/1991  o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov podľa § 9a, odsek 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb.  O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4, odsek 3, písm. g). 

 

Hlasovanie: za: 0, proti: 12, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

25.Návrh z komisie pre tvorbu a použití fondu údržby a opráv bytov a nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta  

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 60 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici 

berie na vedomie 

správu o tvorbe a pouţití fondu údrţby a opráv bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta za rok 2019  

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

26.Návrhy z majetkovej komisie 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

*Odpredaj časti pozemku parcela registra E KN č. 2431/1 záhrada o výmere  1 005 m
2
  (diel č. 

1,  novovytvorenej parcely C KN 197/3) v kat. území Gelnica, ktorý je oddelený podľa GP č. 

34605045 - 129/2019 zo dňa 27. 01. 2020, pre Jozefa Bodnára a manţ. Danu Bodnárovú do 

bezpodielového spoluvlastníctva,  za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pri 

RD v ich vlastníctve. 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedníčku majetkovej komisie o jej stanovisko k danému 

návrhu. 

Predsedníčka majetkovej komisie pp. Gabriela Oravcová povedala, ţe komisia odporúča 

schváliť odpredaj časti pozemku parcela registra E KN č. 2431/1 záhrada o výmere 1 005 m
2  

 

pre ţiadateľov: Jozef Bodnár a manţ. Dana Bodnárová  za účelom majetkovo právneho 
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vysporiadania pozemku pri RD vo vlastníctve ţiadateľov. Kúpna cena pozemku je stanovená 

ako všeobecná hodnota pozemku na základe znaleckého posudku č. 9/2020  zo dňa 19. 02. 

2020 vyhotoveného Ing. Janou Kolbaskou, znalcom vo výške  3 170 EUR. Kúpna cena bude 

uhradená v mesačných splátkach do termínu 25. 12. 2020 a návrh na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností bude podaný aţ po uhradení celej kúpnej ceny. 

Predaj bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 8, písm. 

b). 

Predsedníčka majetkovej komisie ďalej predniesla návrh na uznesenie, ktorý znie nasledovne: 

Odpredaj časti pozemku parcela registra E KN č. 2431/1 záhrada o výmere  1 005 m
2
  (diel č. 1,  

novovytvorenej parcely C KN 197/3) v kat. území Gelnica, ktorý je oddelený podľa GP č. 

34605045 - 129/2019 zo dňa 27. 01. 2020, pre Jozefa Bodnára a manţ. Danu Bodnárovú, do 

bezpodielového spoluvlastníctva,  za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pri 

RD v ich vlastníctve. Kúpna cena je stanovená ako všeobecná hodnota pozemku na základe 

znaleckého posudku č. 9/2020  zo dňa 19. 02. 2020 vyhotoveného  znalcom vo výške  3 170 

EUR. Kúpna cena bude uhradená v mesačných splátkach do termínu 28. 12. 2020. Návrh na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný aţ po uhradení celej kúpnej 

ceny. 

Predaj bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 8, písm. 

b). Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Primátor mesta: Pani poslankyňa, v stanovisku majetkovej komisie máte 25. 12. 2020 o úhrade 

ceny v mesačných splátkach, v návrhu máte 28. 12. 2020. Ktorý dátum je ten správny?  

Pp. Oravcová: Môţe byť 28. 12. 2020. 

Primátor mesta: Čiţe meníme stanovisko na 28. 12. 2020. 

Pp. Oravcová: Áno.  

Primátor mesta: Poprosím Vás, pani poslankyňa, čítať len dôleţité veci z Vášho stanoviska, nie 

celé znenie.  

 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 61 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje  

odpredaj časti pozemku parcela registra E KN č. 2431/1 záhrada o výmere  1 005 m
2
  (diel č. 1,  

novovytvorenej parcely C KN 197/3) v kat. území Gelnica, ktorý je oddelený podľa GP č. 

34605045 - 129/2019 zo dňa 27. 01. 2020, pre Jozefa Bodnára a manţ. Danu Bodnárovú do 

bezpodielového spoluvlastníctva,  za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pri 

RD v ich vlastníctve. Kúpna cena je stanovená ako všeobecná hodnota pozemku na základe 

znaleckého posudku č. 9/2020  zo dňa 19. 02. 2020 vyhotoveného  znalcom vo výške  3 170 

EUR. Kúpna cena bude uhradená v mesačných splátkach do termínu 28. 12. 2020. Návrh na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný aţ po uhradení celej kúpnej 

ceny. 

Predaj bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 8, písm. 

b). 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 
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*Odpredaj časti pozemku parcela registra E KN  č. 1094 - záhrada o výmere 11 m
2
  (diel č. 1,  

novovytvorenej parcely C KN 2248/12)  a časti pozemku parcela registra E KN  č. 3725/4 – 

ostatná plocha  o výmere 7 m
2
  (diel č. 2,  novovzniknutej parcely C KN 2248/12)  v kat. území 

Gelnica, ktoré sú spoločne oddelené  podľa GP č. 129/2019 zo dňa 22. 11. 2019, pre ţiadateľa: 

Podtatranská  vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 

za účelom prípravy a realizácie vodnej stavby „Gelnica vodovod – ul. Banícka, obnova 

vodovodu“. 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedníčku majetkovej komisie o jej stanovisko k danému 

návrhu. 

Pp. Gabriela Oravcová: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad, pripravuje realizáciu 

vodnej stavby „Gelnica vodovod – ul. Banícka, obnova vodovodu“ na častiach pozemkov v kat. 

území Gelnica na parcelách  registra  E KN  č. 1094 - záhrada  časť o výmere 11 m
2
 , a parc. 

registra  E KN  č. 3725/4 – ostatná plocha  časť o výmere 7 m
2  

vo vlastníctve mesta Gelnica. 

V rámci uvedenej vodnej stavby bude podľa projektovej dokumentácie stavby na dotknutých 

pozemkoch mesta zriadená AT stanica. Uvedená projektová dokumentácia stavby bola 

predloţená mestu Gelnica a podľa vyjadrenia č. 509/2019/S zo dňa 18. 10. 2019 mesto nemá 

voči pripravovanej stavbe námietky. Stanovisko majetkovej komisie znie: na základe vyššie 

uvedeného a vyjadrení členov komisie, majetková komisia odporúča schváliť odpredaj časti 

pozemkov a to z parc. registra  E KN  č. 1094 - záhrada  časť o výmere 11 m
2  

a z parc. registra  

E KN  č. 3725/4 – ostatná plocha  časť o výmere 7 m
2
/ novovytvorená parcela C KN 2248/12, 

zastavaná plocha o výmere  18 m
2
/, k. ú. Gelnica, ktoré sa nachádzajú na ul. Baníckej. Komisia 

odporúča schváliť odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, kde osobitným  zreteľom v 

zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4, odsek 3, 

písm. g/  je:  „Obec pri výkone samosprávy:  

g/ zabezpečuje verejnoprospešné sluţby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udrţiavanie čistoty v obci, správu a údrţbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami 

zo ţúmp a miestnu verejnú dopravu“. 

Mesto Gelnica zverejnilo zámer odpredaja dňa 18. 02. 2020. 

Všeobecná hodnota pozemku -  novovytvorenej parcely C KN 2248/12 zastavaná plocha o 

výmere 18 m
2
 je stanovená na základe znaleckého posudku, pričom ZP je spracovaný na 

náklady ţiadateľa. 

V zmysle § 9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

komisia navrhuje schváliť prevod  vyššie uvedeného nehnuteľného majetku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. Predsedníčka majetkovej komisie predniesla návrh na uznesenie, ktorý 

znie nasledovne: Mestské zastupiteľstvo v Gelnici schvaľuje odpredaj časti pozemku parcela 

registra E KN  č. 1094 - záhrada o výmere 11 m
2
  (diel č. 1,  novovytvorenej parcely C KN 

2248/12)  a časti pozemku parcela registra E KN  č. 3725/4 – ostatná plocha  o výmere 7 m
2
  

(diel č. 2,  novovzniknutej parcely C KN 2248/12)  v kat. území Gelnica, ktoré sú spoločne 

oddelené  podľa GP č. 129/2019 zo dňa 22. 11. 2019, pre ţiadateľa: Podtatranská  vodárenská 

spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 za účelom prípravy a 

realizácie vodnej stavby „Gelnica vodovod – ul. Banícka, obnova vodovodu“. Kúpna cena je 

stanovená ako všeobecná hodnota pozemku na základe znaleckého posudku č. 04/2020 zo dňa 

28. 02. 2020 vyhotoveného znalcom vo výške 230 EUR. 
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Odpredaj  sa realizuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov,  podľa § 9a, odsek 8, písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, kde osobitným  

zreteľom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 

4, odsek 3, písm. g/  je:  „Obec pri výkone samosprávy:  

g/ zabezpečuje verejnoprospešné sluţby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udrţiavanie čistoty v obci, správu a údrţbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami 

zo ţúmp a miestnu verejnú dopravu“ a o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Primátor mesta: Pani poslankyňa, váţne Vás chcem poprosiť o taký výcuc z Vášho stanoviska. 

My všetci máme pred sebou dané podklady.  

 

Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 62 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

odpredaj časti pozemku parcela registra E KN  č. 1094 - záhrada o výmere 11 m
2
  (diel č. 1,  

novovytvorenej parcely C KN 2248/12)  a časti pozemku parcela registra E KN  č. 3725/4 – 

ostatná plocha  o výmere 7 m
2
  (diel č. 2,  novovzniknutej parcely C KN 2248/12)  v kat. území 

Gelnica, ktoré sú spoločne oddelené  podľa GP č. 129/2019 zo dňa 22. 11. 2019, pre ţiadateľa: 

Podtatranská  vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 

za účelom prípravy a realizácie vodnej stavby „Gelnica vodovod – ul. Banícka, obnova 

vodovodu“. Kúpna cena je stanovená ako všeobecná hodnota pozemku na základe znaleckého 

posudku č. 04/2020 zo dňa 28. 02. 2020 vyhotoveného znalcom vo výške 230 EUR. 

Odpredaj  sa realizuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov,  podľa § 9a, odsek 8, písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, kde osobitným  

zreteľom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 

4, odsek 3, písm. g/  je:  „Obec pri výkone samosprávy:  

g/ zabezpečuje verejnoprospešné sluţby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udrţiavanie čistoty v obci, správu a údrţbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami 

zo ţúmp a miestnu verejnú dopravu“ a o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

* Odpredaj časti pozemku parcela registra E KN č. 3770, ostatná plocha o výmere  15 m
2
  (diel 

č. 1,  novovytvorená parcela C KN 1923/2) v kat. území Gelnica, ktorá je oddelená podľa GP č. 

77/2018 zo dňa 30. 11. 2018, pre  Ladislava Trojana – v podiele 1/3, pre Ľubomíra Trojana -  

v podiele 1/3 a pre Valériu Fabišíkovú, Štefana Hozu– v podiele 1/3, za účelom majetkovo 

právneho vysporiadania pozemku pri RD v ich vlastníctve. 
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Primátor mesta: Poprosím predsedníčku majetkovej komisie o jej stanovisko k danému 

návrhu. 

Pp. Oravcová: Predmetom je odpredaj nehnuteľnosti  –   pozemku, časť parcely registra E KN 

3770, pre Ladislava Trojana, Valériu Fabišíkovú, Štefana Hozu, Ľubomíra Trojana. Návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Gelnici schvaľuje odpredaj časti pozemku parcela registra 

E KN č. 3770, ostatná plocha o výmere  15 m
2
  (diel č. 1,  novovytvorená parcela C KN 

1923/2) v kat. území Gelnica, ktorá je oddelená podľa GP č. 77/2018 zo dňa 30. 11. 2018, pre  

Ladislava Trojana– v podiele 1/3, pre Ľubomíra Trojana - v podiele 1/3 a pre Valériu 

Fabišíkovú, Štefana Hozu – v podiele 1/3, za účelom majetkovo právneho vysporiadania 

pozemku pri RD v ich vlastníctve. Kúpna cena je stanovená ako všeobecná hodnota pozemku 

na základe znaleckého posudku č. 14/2020  zo dňa 20. 03. 2020, vyhotoveného znalcom vo 

výške 170 EUR. Predaj bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 

9a, ods. 8, písm. b).Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

Dotazy poslancov neboli. 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 63 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

odpredaj časti pozemku parcela registra E KN č. 3770, ostatná plocha o výmere  15 m
2
  (diel č. 

1,  novovytvorená parcela C KN 1923/2) v kat. území Gelnica, ktorá je oddelená podľa GP č. 

77/2018 zo dňa 30. 11. 2018, pre  Ladislava Trojana – v podiele 1/3, pre Ľubomíra Trojana -  

v podiele 1/3 a pre Valériu Fabišíkovú, Štefana Hozu– v podiele 1/3, za účelom majetkovo 

právneho vysporiadania pozemku pri RD v ich vlastníctve. Kúpna cena je stanovená ako 

všeobecná hodnota pozemku na základe znaleckého posudku č. 14/2020  zo dňa 20. 03. 2020, 

vyhotoveného znalcom vo výške 170 EUR.  

Predaj bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 8, písm. 

b). 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

* Odpredaj časti pozemku parcela registra C KN č. 1970/24 zastavaná plocha  o výmere 85 m
2
  

(novovytvorená parcela C KN 1970/55) v kat. území Gelnica, ktorá je oddelená podľa GP č. 

34605045 - 83/2019 zo dňa 05. 08. 2019, pre Alenu Švedovú za účelom majetkovo právneho 

vysporiadania pozemku pri RD v jej vlastníctve. 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedníčku majetkovej komisie o jej stanovisko k danému 

návrhu. 

Pp. Oravcová:Predmetom je Odpredaj nehnuteľnosti –  pozemku, časť  parcely registra C KN 

1970/24 a Zámenná zmluva  pre Alena Švedová. 

Pani predsedníčka ďalej predniesla návrh na uznesenie v takomto znení: Mestské zastupiteľstvo 

v Gelnici schvaľuje odpredaj časti pozemku parcela registra C KN č. 1970/24 zastavaná plocha  

o výmere 85 m
2
  (novovytvorená parcela C KN 1970/55) v kat. území Gelnica, ktorá je 
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oddelená podľa GP č. 34605045 - 83/2019 zo dňa 05. 08. 2019, pre Alenu Švedovú,  za účelom 

majetkovo právneho vysporiadania pozemku pri RD v jej vlastníctve. Kúpna cena je stanovená 

ako všeobecná hodnota pozemku na základe znaleckého posudku č. 7/2020  zo dňa 15. 02. 

2020 vyhotoveného znalcom vo výške  1 024,25 EUR. Kúpna cena bude uhradená v 

mesačných splátkach do termínu 25. 12. 2020. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností bude podaný aţ po uhradení celej kúpnej ceny. 

Predaj  bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 8, písm. 

b.) Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Pán primátor: Pani poslankyňa, opäť tu máme nezrovnalosť – v odporúčaní máte 28. 12. 2020 

a v návrhu uznesenia 25. 12. 2020. Ktorý termín máme brať do úvahy?  

Pp. Oravcová: Tu zrejme nastal problém.  

Pán primátor: Môţe byť taktieţ 28. 12. 2020? 

Pp. Oravcová: Áno, môţe byť pokojne tak.  

Pán primátor: A poprosím Vás ešte raz, prečítajte iba znenie stanoviska majetkovej komisie 

k danej veci a ja následne uvediem znenie uznesenia.  

Pp. Oravcová: Dobre. 

 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 64 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

odpredaj časti pozemku parcela registra C KN č. 1970/24 zastavaná plocha  o výmere 85 m
2
  

(novovytvorená parcela C KN 1970/55) v kat. území Gelnica, ktorá je oddelená podľa GP č. 

34605045 - 83/2019 zo dňa 05. 08. 2019, pre Alenu Švedovú,  za účelom majetkovo právneho 

vysporiadania pozemku pri RD v jej vlastníctve. Kúpna cena je stanovená ako všeobecná 

hodnota pozemku na základe znaleckého posudku č. 7/2020  zo dňa 15. 02. 2020 vyhotoveného 

znalcom vo výške  1 024,25 EUR. Kúpna cena bude uhradená v mesačných splátkach do 

termínu 28. 12. 2020. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude 

podaný aţ po uhradení celej kúpnej ceny. 

Predaj  bude realizovaný v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 8, písm. 

b.) 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

* Zámenná zmluvu č. ZZ/2020/01 medzi Alenou Švedovou a Mestom Gelnica, Banícke 

námestie 4, 05601 Gelnica, IČO: 00329061 

 

Primátor mesta: Poprosím predsedníčku majetkovej komisie o jej stanovisko k danému 

návrhu. 

Pp. Oravcová: Zámenná zmluva č.ZZ/2020/01 medzi Alenou Švedovou a Mestom Gelnica, 

Banícke námestie 4, 05601 Gelnica, IČO: 00329061. Predmetom zámeny  je  

a, novovytvorená parcela registra C KN č.1970/56, zastavaná plocha o výmere 3 m
2
, ktorá     
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         vznikla odčlenením prostredníctvom geometrického plánu č. 34605045-83/2019 zo dňa    05. 

08. 2019, overeného pod č. 127/2019 dňa 16. 08. 2019, vyhotoveného R. Špitzom,    

geodetom z pozemku parcela registra C KN č.1970/24 zastavaná plocha   o celkovej  

výmere 4 099 m2 , nachádzajúceho sa v katastrálnom území Gelnica, obec  Gelnica, okres 

Gelnica, zapísanom na LV č. 1 pre kat. územie Gelnica, vedenom Okresným úradom 

Gelnica, katastrálny odbor. 

b, novovytvorená parcela registra C KN č.1970/53, zastavaná plocha, o výmere 3 m
2
 , ktorá 

vznikla odčlenením prostredníctvom geometrického plánu č. 34605045-83/2019 zo dňa 05. 

08. 2019, overeného pod č. 127/2019 dňa 16. 08. 2019, vyhotoveného R. Špitzom, geodetom 

z pozemku  parcela registra C KN č.1970/11 zastavaná plocha   o celkovej výmere 648 m
2
, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica, zapísanom 

na LV č. 1230 pre kat. územie Gelnica, vedenom Okresným úradom Gelnica, katastrálny 

odbor. 

Zámena nehnuteľností sa uskutoční bez povinnosti dodatočného peňaţného vyrovnania, bude 

realizovaná v rámci majetkovo právneho vysporiadania pozemku pri RD vo vlastníctve Aleny 

Švedovej a  z dôvodu, ţe sa jedná o časť účelového chodníka v časti ul.  Letná, zamieňané 

pozemky majú rovnakú výmeru, rovnakú všeobecnú hodnotu podľa znaleckého posudku č. 

7/2020 zo dňa 15. 02. 2020, nachádzajú sa v priamej blízkosti, na rovnakom mieste v jednej 

lokalite. Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

Zámenná zmluva bola prerokovaná aj s pani právnou zástupkyňou.  

 

            Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 65 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 

zámennú zmluvu č. ZZ/2020/01 medzi Alenou Švedovou a Mestom Gelnica, Banícke námestie 

4, 05601 Gelnica, IČO: 00329061. Predmetom zámeny  je  

a, novovytvorená parcela registra C KN č.1970/56, zastavaná plocha o výmere 3 m
2
, ktorá     

         vznikla odčlenením prostredníctvom geometrického plánu č. 34605045-83/2019 zo dňa    05. 

08. 2019, overeného pod č. 127/2019 dňa 16. 08. 2019, vyhotoveného R. Špitzom,    

geodetom z pozemku parcela registra C KN č.1970/24 zastavaná plocha   o celkovej  

výmere 4 099 m2 , nachádzajúceho sa v katastrálnom území Gelnica, obec  Gelnica, okres 

Gelnica, zapísanom na LV č. 1 pre kat. územie Gelnica, vedenom Okresným úradom 

Gelnica, katastrálny odbor. 

b, novovytvorená parcela registra C KN č.1970/53, zastavaná plocha, o výmere 3 m
2
 , ktorá 

vznikla odčlenením prostredníctvom geometrického plánu č. 34605045-83/2019 zo dňa 05. 

08. 2019, overeného pod č. 127/2019 dňa 16. 08. 2019, vyhotoveného R. Špitzom, geodetom 

z pozemku  parcela registra C KN č.1970/11 zastavaná plocha   o celkovej výmere 648 m
2 

 , 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica, zapísanom 

na LV č. 1230 pre kat. územie Gelnica, vedenom Okresným úradom Gelnica, katastrálny 

odbor 

Zámena nehnuteľností sa uskutoční bez povinnosti dodatočného peňaţného vyrovnania, bude 

realizovaná v rámci majetkovo právneho vysporiadania pozemku pri RD vo vlastníctve Aleny 

Švedovej a  z dôvodu, ţe sa jedná o časť účelového chodníka v časti ul.  Letná, zamieňané 

pozemky majú rovnakú výmeru, rovnakú všeobecnú hodnotu podľa znaleckého posudku č. 

7/2020 zo dňa 15. 02. 2020, nachádzajú sa v priamej blízkosti, na rovnakom mieste v jednej 

lokalite. Platnosť uznesenia je limitovaná do 30. 11. 2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 
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27.Návrh z bytovej komisie 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

* odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica, zapísaných na LV č.3628 pre kat. 

územie Gelnica 

 

            Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 66 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje 
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica, zapísaných na LV č.3628 pre kat.územie 

Gelnica, a to   

a) 3-izbového bytu č.21 , vchod č.15,  na 5.poschodí  bytového domu súp.č. 1374, 

nachádzajúcom sa na pozemku parc. KN „C“ č. 2479/8, na Záhradnej ul.č.15 v Gelnici 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu súp.č. 1374, nachádzajúcom sa na pozemku parc. KN „C“  č. 2479/8, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 7442/161006-in k celku, 

c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku  parc. KN „C“ č. 2479/8, druh pozemku : zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 497  m2, o veľkosti   podielu  7442/161006 –in k celku   

pre ţiadateľov p. Ing. Zdeňka Kakalejčíka a p.Silviu Kakalejčíkovú, do ich podielového  

spoluvlastníctva o veľkosti podielov ½ pre p. Zdeňka Kakalejčíka a ½ pre p. Silviu 

Kakalejčíkovú,   za kúpnu  cenu spolu 13.023,50 €. €.  

Kúpnu cenu sú ţiadatelia povinní uhradiť najneskôr do 60 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy 

Prevod majetku bude realizovaný v zmysle zákona § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (dôvody hodné osobitného zreteľa). 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 21.11.2020. 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

28.Návrhy z inventarizačnej komisie  

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pán primátor: Poprosím predsedu inventarizačnej komisie o jeho stanovisko.  

Pp. Gross (predseda inventarizačnej komisie):Inventarizačná komisia v zloţení p. Ing. Anny 

Tomagovej, p. Ing. Moniky Lorincovej, p. Ing. arch. Jozefa Kubovčíka a Ing. Milana Turzáka, 

ako aj mňa Ladislava Grossa vykonávala v termíne od 15. 10. 2019 do 31. 1. 2020 fyzickú 

kontrolu majetku mesta Gelnica. Úlohou inventarizácie bolo porovnať a overiť stav majetku, 

majetkových práv, záväzkov, majetkových, finančných, peňaţných a ostatných fondov so 

skutočným stavom vedeným v účtovníctve v zmysle zákona o účtovníctve. Výsledky 

inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2019 sú spracované v Súhrnom inventárnom zápise 

majetku, ktorý je dnešným podkladom.  Záverečná správa o výsledkoch inventarizácie majetku 

a záväzkoch rozdielu majetku za rok 2019 je taktieţ predloţená. Ak má niekto otázky 

k záverečnej správe a inventarizácii majetku, rád Vám na nich odpoviem.  

Ešte by som chcel dodať, ţe neboli zistené ţiadne rozdiely. Aţ na jeden fakt, o ktorom sme uţ 

diskutovali, a to PHM (pohonné hmoty) 
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            Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 67 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

berie na vedomie 

výsledky vykonanej riadnej inventarizácie majetku  a záväzkov,  a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31. 12. 2019, ktoré sú spracované v Súhrnom inventarizačnom zápise majetku a v záverečnej 

správe o výsledkoch inventarizácie majetku 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

* návrh na vyradenie majetku č.1/2020 a súhlasí s vyradením hmotného majetku z evidencie 

majetku mesta 

 

 

Pán primátor: Poprosím predsedu inventarizačnej komisie o jeho stanovisko. 

Pp. Gross: Inventarizačná komisia zasadala dňa 28. 2. 2020, kde prerokovala predloţené 

návrhy na vyradenie majetku mesta č. 1/2020 aţ 12/2020. Návrhy na vyradenie, o ktorých, 

podľa Smernice o inventarizácii majetku a záväzkov, o vyradení majetku, ktorý je vedený ako 

dlhodobý hmotný majetok a ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1 700€/ kus, rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo. Rád by som vás všetkých poprosil o schválenie vyradenia softvéru vo 

Všeobecnom podnikateľskom inkubátore, ktorý je zastaralý a nekomunikuje s modernými 

počítačmi. Všetky ostatné a pánom primátorom schválené návrhy boli v cene do 1 700€.  

 

            Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 68 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici  

schvaľuje 
návrh na vyradenie majetku č.1/2020 a súhlasí s vyradením hmotného majetku z evidencie 

majetku mesta 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

29. Návrh z komisie verejného záujmu 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pán primátor: Poprosím jedného z členov komisie na ochranu verejného záujmu 

o stanovisko. 

Pp. Lýdia Lešková (členka komisie na ochranu verejného záujmu): Komisia na ochranu 

verejného záujmu zasadala dňa 12.05.2020. Mali sme za úlohu prejsť jeden bod, a to kontrola  

splnenia povinností všetkých poslancov s odovzdaním oznámenia funkcií, zamestnaní 

a činností majetkových pomerov za rok 2019. Boli sme prítomní všetci traja členovia komisie. 

Obálky, ktoré sme mali k dispozícii, boli uzatvorené. Otvorili sme ich na komisii a následne ich 

odkontrolovali. Drobné formálne nedostatky sme počas zasadania opravili a doplnili. Dopísali 

sme dátumy podľa prezenčných pečiatok, ktoré boli na opačnej strane. Môţeme konštatovať, ţe 

všetci poslanci si splnili svoju povinnosť a vypísali tlačivá. Berieme na vedomie, ţe túto 

povinnosť splnili. Chcela by som poďakovať pani kontrolórke, ktorá nás počas tohto obdobia 

vypĺňania metodicky usmerňovala, pretoţe môţem povedať, ţe tento rok to bolo zloţitejšie. 
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Tomuto oznámeniu treba venovať náleţitú pozornosť, pretoţe niektoré body neboli 

zrozumiteľné a potrebovali sme si ich odkomunikovať, aby sme to mali dobre. 

Hlavná kontrolórka: Chcem len dodať, ţe podľa platnej legislatívy všetky priznania musíme 

skenovať a budeme ich musieť zverejniť na web stránke mesta. Vaše osobné údaje, ako aj 

informácie o majetkových pomeroch Vašich najbliţších príbuzných budú, samozrejme, podľa 

usmernenia prekryté. 

 

Dotazy poslancov neboli. 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 69 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie  

ţe, všetci poslanci MsZ v Gelnici si splnili povinnosti vyplývajúce z čl.7 Zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a podali písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára za rok 2019 vrátane povinných príloh 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

30. Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti GELNICKÉ LESY, s. r. o., Gelnica za 

rok 2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Pán primátor: Poprosím predsedu Dozornej rady Gelnické lesy o stanovisko k návrhu. 

Pp. Ladislav Gross (predseda Dozornej rady Gelnické lesy, s. r. o., Gelnica): Správu o činnosti 

Dozornej rady spoločnosti Gelnické lesy, s. r. o., Gelnica za rok 2019 ste obdrţali uţ 

v predošlom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo nie štandardným postupom z dôvodu 

pandémie koronavírusu, ale formou per rollam. Ak má niekto nejaké otázky k tejto správe, rád 

vám všetkým na nich odpoviem.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 70 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie 

správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti GELNICKÉ LESY, s. r. o., Gelnica za rok 2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

31. Organizačný poriadok Technických služieb mesta Gelnica s platnosťou od 19.03.2020 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

Pán primátor: Pán Valter Gross (riaditeľ Technických sluţieb mesta Gelnica) sa 

ospravedlnil z dnešného mestského zastupiteľstva. Avšak pripravil nám dostupné materiály, 

ktoré máme predloţené, a to Organizačný poriadok Technických sluţieb mesta Gelnica, 

v ktorom informuje, ţe komunikoval s pani právnou zástupkyňou, ako aj s pani kontrolórkou 

mesta. 
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Pp. Oravcová: Ja sa len chcem opýtať, menilo sa tam niečo? 

Pán primátor: Je tam aktualizované to, ţe hokejový štadión uţ spadá pod technické sluţby, 

podobne aj pohrebné sluţby. Pani právna zástupkyňa a pani kontrolórka sa na tomto 

spolupodieľali, tak ich poprosím o vyjadrenie a poinformovanie nás.  

Právna zástupkyňa: Základná zmena súvisí hlavne s tým, ţe došlo k prechodu správy zimného 

štadióna pod technické sluţby, čiţe toto bolo potrebné zakomponovať a s tým súvisí aj zmena 

organizačnej schémy technických sluţieb.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 71 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie 

organizačný poriadok Technických sluţieb mesta Gelnica s platnosťou od 19.03.2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

32. Správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Gelnici za rok 2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 72 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie 

správu o činnosti Zboru pre občianske záleţitosti pri MsZ v Gelnici za rok 2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

33. Správa o činnosti právnej zástupkyne mesta za mesiac január –marec 2020 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 73 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie 

správu o činnosti právnej zástupkyne mesta za mesiac január – marec 2020 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

34. Správa o plnení „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Gelnica   na roky  2015 – 2021“  k termínu 31.12.2019 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 

2015 -2021 (ďalej len PHSR)  bol schválený  uznesením MsZ  v Gelnici  č. 260 zo dňa 
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14.12.2015. Správa o plnení aktivít/projektov navrhnutých  v PHSR mesta Gelnica  k 31. 12. 

2019 bola spracovaná v zmysle  Časti D -  Realizačná časť. Monitorovanie  realizácie aktivít  

PHSR sa uskutočňuje  kaţdoročne k termínu 31.12. predchádzajúceho roka. Vyhodnotenie 

akčných plánov bolo spracované v spolupráci s oddeleniami mestského úradu a organizáciami 

mesta. V zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z., § 12 odsek b/  obec 

o. i.  pravidelne monitoruje  PHSR a kaţdoročne  do 31. mája zasiela  príslušnému vyššiemu 

územnému celku, t. j. KSK správu o jeho plnení. Prílohou tohto návrhu je  vyhodnotenie 

Akčného plánu na roky 2019-2021. 

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 74 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie 

správu o plnení „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica   na 

roky  2015 – 2021“  k termínu 31.12.2019 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

35. Akčný plán PHSR mesta Gelnica na roky 2020-2022 
Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na 

roky 2015 -2021 (ďalej len PHSR)  bol schválený  uznesením MsZ  v Gelnici  č. 260 zo dňa 

14.12.2015.  V rámci hodnotenia akčných plánov  2019-2021 komisie pri MsZ mali moţnosť 

navrhnúť aj nové aktivity do PHSR z Programovej časti PHSR.  

V zmysle uvedeného PHSR – Realizačná časť, kľúčové aktivity  na n+2 roky uvedené 

v akčnom pláne  je potrebné  kaţdoročne aktualizovať a schváliť v Mestskom zastupiteľstve. 

Aktivita/projekt, ktorá je doplnená v Akčných plánoch na roky 2020-2022 ako nová 

v porovnaní s predchádzajúcimi AP je  zvýraznená. V akčnom pláne sú  orientačne  určené aj 

financie na jeho realizáciu v súlade so schváleným rozpočtom.   

V roku 2021 bude potrebné aktualizovať  resp. spracovať nový program rozvoja mesta na 

ďalšie obdobie. Toto by malo byť zabezpečené v prípade schválenia ţiadosti o NFP na Podporu  

koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej 

samosprávy.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 75 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje  

akčný plán PHSR mesta Gelnica na roky 2020-2022 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 
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36. Schválenie projektu - Gelnické Iluminácie. Výška schválenej dotácie 3.000,00 EUR, 

dofinancovanie min. 160,00 EUR 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: V zmysle  uznesenia č. 231 zo dňa 1.12. 2009 týmto predkladáme 

informácie o ďalších schválených projektoch / ţiadostiach o dotácie: Na projekt Gelnické 

Iluminácie sme získali schválenú dotáciu 3.000,00 EUR. 

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 76 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje 

realizáciu projektu - Gelnické Iluminácie. Výška schválenej dotácie 3.000,00 EUR, 

dofinancovanie min. 160,00 EUR 

 

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdrţali sa: 1, neprítomní: 1 

 

37. Schválenie projektu - Zelená oáza oddychu - (Mestská knižnica Gelnica). Výška 

schválenej dotácie 1500,00 EUR, dofinancovanie min. 300,00 EUR 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: Bol realizovaný aj projekt Zelená oáza oddychu. Predmetom projektu je 

zveľadenie plochy vedľa mestskej kniţnice vybudovaním zelenej – rozprávkovej oázy, 

vysadením kvetov, drevín, umiestnením lavičiek, obnovou pódia a vytvorením priestoru na 

čítanie, aktívny oddych, ako aj kultúrno-spoločenské vyţitie. Mestu bola schválená dotácia 

1500,00 EUR. 

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 77 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje  

realizáciu projektu - Zelená oáza oddychu - (Mestská kniţnica Gelnica). Výška schválenej 

dotácie 1500,00 EUR, dofinancovanie min. 300,00 EUR 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

38. Odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Gelnica 

 

Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta: Ďalším bodom rokovania je odpredaj pozemku na ul. Vodárenskej 

v extraviláne mesta. Tento odpredaj bol predmetom rokovaní v majetkovej komisii a v komisii 

výstavby, preto poprosím predsedov týchto komisií o ich stanovisko.  

 

Pp. Oravcová: Uvedený odpredaj pozemku majetková komisia uţ prerokovávala na svojom 

zasadnutí dňa 19.09.2019, pričom vo svojom stanovisku neodporučila odpredaj uvedeného 
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pozemku z vlastníctva mesta Gelnica. Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 05.03.2020 

sa opätovne zaoberala moţným odpredajom uvedeného pozemku. Trvá na svojom stanovisku 

zo dňa 19.09.2019 t. j. neodporúča odpredaj pozemku parcela registra E KN č. 2612 – TPP 

o výmere 788m
2
. 

Pp. Cziel: Komisia výstavby tento bod prerokovávala. My sme si to rozdelili na dve podstatné 

otázky, či vlastne odporučíme predaj ako taký. Na tejto otázke sme sa zhodli, čiţe komisia 

výstavby odporúča predaj. Prerokovávali sme aj cenovú reláciu, proces tvorby ceny. Na 

poţadovanej cene sa komisia nezhodla, ale predaj kaţdopádne odporúča.  

Pp. Oravcová: Ja by som len chcela doplniť, ţe cena odhadovaná znalcom  je 115,00 EUR za 

celý pozemok, čiţe za 788m
2
. Do mestského rozpočtu by to zrejme znamenalo asi málo.  

Pp. Nemčík: Taktieţ som bol prítomný na komisiách. Ja som navrhoval, aby jedna vec bola 

znalecký posudok a druhá vec stanovisko poslancov, resp. komisie. Nezhodli sme sa teda 

správne tak, ako bolo povedané. Navrhoval by som skutočne stanoviť cenu. Ako povedala pani 

poslankyňa Oravcová, táto cena nehrá rolu v rozpočte mesta Gelnica. Na druhej strane, to 

rozrastenie TTP je vo vlastníctve inej osoby. Je potrebné povedať, ţe tých 788m
2
 nie je 

v súčasnej dobe uţ pre mesto zaujímavé, ani lukratívne, ale viem si to predstaviť aj vo vyššej 

cene. Dovolím si tvrdiť, prípadne navrhnúť minimálnu cenu 4,00 EUR/m
2
. Je to návrh na 

uznesenie.  

Primátor mesta: Keďţe ste aj členom návrhovej komisie, poprosím Vás spracovať Váš návrh 

v písomnej forme a následne ho prečítať na dnešnom mestskom zastupiteľstve.  

 

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 78 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje  

priamy odpredaj pozemku parc. č. E KN 2612 – TPP o výmere 788m
2
, ktorý sa nachádza 

v lokalite ul. Vodárenskej v extraviláne mesta. Všeobecná hodnota majetku určená znaleckým 

posudkom súdneho znalca z odboru: Poľnohospodárstvo, odvetvie: odhad hodnoty 

poľnohospodárskej pôdy bola stanovená vo výške 115 €. Cena predmetného pozemku bude 

stanovená najmenej vo výške 4,00 EUR/m
2
, t.j. celkovo minimálne v sume 3.152 €. 

Predaj bude realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a, ods. 1, 

písm. c). 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 19.09.2020. 

 

Hlasovanie: za: 10, proti: 2, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

Primátor mesta:  Je potrebné teraz hlasovať ešte o pôvodnom návrhu uznesenia. 

 

Dotazy poslancov neboli 

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 79 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje  

priamy odpredaj pozemku parc. č. E KN 2612 – TPP o výmere 788m
2
, ktorý sa nachádza 

v lokalite ul. Vodárenskej v extraviláne mesta. Cena bude stanovená najmenej vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom súdneho znalca z odboru: 
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Stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností a zároveň nákladov mesta Gelnica 

spojených so zabezpečením znaleckého posudku. 

Predaj bude realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a, ods. 1, 

písm. c). 

Platnosť uznesenia je limitovaná do 19.09.2020. 

 

Hlasovanie: za: 0, proti: 12, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

39. Petícia od občanov mesta Gelnica – odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta 

Gelnica 
Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

Primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško, MBA informoval poslancov o vybavení 

petície podanej na mestskom úrade v Gelnici od občanov Banskej ulice v mestskej časti Mária 

Huta.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 80 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

berie na vedomie 

oznámenie o vybavení petície od občanov mesta Gelnica za zachovanie verejnej cesty 

k pozemkom na ul. Banskej v mestskej časti Mária Huta 

 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

 

*odkúpenie pozemku č. parcely KN-E 2952/2 zapísanej na LV č.2141 o výmere 4 516m
2
 do 

vlastníctva mesta Gelnica od BANÍ Spišská Nová Ves, št. podnik v likvidácii 

 

Primátor mesta: Informoval poslancov o odkúpení nehnuteľnosti do majetku mesta 

Gelnica. Zároveň vyzval predsedov komisie finančnej, majetkovej a predsedu komisie výstavby 

o vyjadrenie svojich stanovísk.  

 

Pp. Nemčík: Áno, preberali sme to na finančnej komisii, ktorá dospela k záveru, ţe neodporúča 

odkúpenie daného pozemku do vlastníctva majetku mesta.  

Pp. Oravcová: Majetková komisia neodporúča odkúpiť pozemok parcela registra E KN 2952/2 

do vlastníctva mesta Gelnica.  

Pp. Cziel: Komisia výstavby takisto neodporúča odkúpenie uvedeného do vlastníctva mesta.  

Primátor mesta: Len upozorňujem, ţe v uznesení máte napísané „schvaľuje“.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 81 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje  

odkúpenie pozemku č. parcely KN-E 2952/2 zapísanej na LV č.2141 o výmere 4 516m
2
 do 

vlastníctva mesta Gelnica od BANÍ Spišská Nová Ves, št. podnik v likvidácii 
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Hlasovanie: za: 0, proti: 11, zdrţali sa: 1, neprítomní: 1 

 

40. Zrušenie členstva Združenia obcí DOLNÝ SPIŠ - NET 
Poslanci dostali písomnú správu vopred.  

 

            Dotazy poslancov neboli.   

 Po prerokovaní poslanci prijali uznesenie číslo: 82 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici   

schvaľuje 

a) zrušenie  Zdruţenia obcí DOLNÝ SPIŠ – NET, so sídlom Banícke námestie č.4, 056 01 

Gelnica, IČO : 35569255. s likvidáciou 

b) výmaz Zdruţenia obcí DOLNÝ SPIŠ – NET,  so sídlom Banícke námestie č.4, 056 01 

Gelnica, IČO : 35569255, zo zoznamu  zdruţení obcí. 

ako zakladajúci člen Zdruţenia obcí DOLNÝ SPIŠ – NET, so sídlom Banícke  námestie č.4, 

056 01 Gelnica, IČO : 35569255. 

 

Hlasovanie: za: 12 proti: 0, zdrţali sa: 0, neprítomní: 1 

41. Interpelácie poslancov  

 

Pp. Oravcová: Na poslednom zasadnutí mi bolo sľúbené vrátiť sa prostredníctvom interpelácie 

ku kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len NKÚ SR). Chcela by som špeciálne 

vyzdvihnúť záver NKÚ SR k bodu 3, kde kontrola NKÚ SR poukazovala na nedôsledné 

vykonávanie kontroly zákona o finančnej kontrole a audite napriek tomu, ţe kontrola 

poskytovania dotácií bola vykonávaná v kaţdom roku aj hlavnou kontrolórkou. Nedostatky 

uvedené v tomto protokole a výsledku kontroly poukazujú na opakujúce sa nedostatky 

s následkom porušenia viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov. Opakovaná 

chybovosť bola dôsledkom neprijatých opatrení tak zo strany kontrolovaného subjektu, ako aj v 

nevyţadovaní správy o splnení prijatých opatrení zo strany hlavnej kontrolórky. Chcem Vás 

poprosiť, aby sa prijali a vykonávali určité opatrenia pri zistení prípadných nedostatkov hlavnej 

kontrolórky. Navrhujem, aby sa písomne určila zodpovednosť, termín odstránenia, a podobne, 

aby sme vedeli predísť ďalším prípadným chybám. Týmto by som chcela poprosiť pána 

primátora, aby sa to zabezpečilo.  

Pp. Petrík: Po prvé, chcel by som sa spýtať na nefunkčný rozhlas v mestskej časti Legy, ktorý 

nefunguje uţ tretí mesiac. Či je moţné s tým niečo spraviť? A po druhé, keďţe chýbajú 

odpadkové koše a momentálne nastal turistický boom, chcel by som poţiadať o umiestnenie 

odpadkových košov v smere od Plynárenskej ulice aţ po vyhliadku Bognár.  

Pp. Mráz: Chcel by som sa poďakovať technickým sluţbám za pomoc pri vypratávaní 

mestského pozemku, ktorý bol zaprataný súkromnou osobou na Hutnej ulici. Chcel by som sa 

touto cestou obrátiť aj na pána Ing. Kubovčíka. Ide o obmedzujúcu rýchlosť v časti Mária Huta. 

Chcel by som poprosiť, ak sa dá interpelovať, aj pána riaditeľa Policajného zboru v Gelnici 

o prípadné častejšie vykonávanie merania rýchlosti. Ide o veľmi nebezpečný úsek. 

Sedemdesiatka je v tejto časti rušená kriţovatkami, čo znamená, ţe na mnohých úsekoch sa 

musí dodrţiavať päťdesiatka, čo si moţno vodiči neuvedomujú. Reálne sa tam nedodrţiava ani 

sedemdesiatka, ale vodiči jazdia deväťdesiat a viac. Navrhujem, aby od hranice Gelnice aţ po 
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bývalé zberné suroviny za čerpacou stanicou bola obmedzená rýchlosť na päťdesiatku. Stačí 

odstrániť dve tabule s rýchlosťou sedemdesiat a zabezpečí sa tak rýchlosť na päťdesiat v celom 

úseku obytnej zóny. Bol som oslovovaný občanmi mestskej časti Mária Huta, preto sa s touto 

ţiadosťou obraciam na Vás, pán primátor, aj keď viem, ţe prebytočné finančné prostriedky 

momentálne nie sú. Ale do budúcna by sa mohlo aspoň pouvaţovať o vykonaní prieskumu 

ohľadom kanalizácie v mestskej časti Mária Huta. Viem, ţe boli plány o reverznom toku do 

pôvodnej čističky. Navrhoval by som aj skúsiť zdruţené prostriedky s obcou Ţakarovce 

a vybudovať tak samostatnú čističku. Moţno by to bolo ešte prechodnejšie, keby sa 

odkanalizovala obec Ţakarovce a mestská časť Mária Huta. Neviem, či je to moţné, ale je to 

jeden z mojich návrhov. Ďalej by som poprosil technické sluţby v mestskej časti Mária Huta 

o kontrolu a následne úpravu ciest s výmoľami.  

Primátor mesta: Môţete to konkretizovať?  

Pp. Mráz: Hutná ulica a Geologická ulica. Ďalej by som chcel poprosiť, keďţe nie je 

v schopnosti obyvateľov Hnileckej č.4, aby si upratovali pri svojich príbytkoch, aby mesto 

zabezpečilo upratanie tohto odpadu. Chcel by som poprosiť, či by sa nedalo zváţiť osadenie 

nejakého paravánu  na kontajnery. Všetci, čo prechádzajú okolo to vidia a nie je to dobrá 

vizitka pre mesto. Aj keď kontajner bol pristavený, stále je tam neupravené okolie.  

Pp. Lešková: Chcela by som nadviazať na pána poslanca Mráza a na problém na ulici Hnilecká 

4. Od piatku sa začínajú sťahovať veci a nábytok zo sídliska do starého mesta. Na týchto 

miestach sa potom nábytok rozbíja, kúri sa ním a následne všetko zbytočné ide na breh Hnilca. 

Nebudem ani hovoriť, ako je mesto v týchto častiach zamorené potkanmi.  

Pp. Oravcová: Ospravedlňujem sa, ţe som zabudla, ale chcela by som ešte poprosiť, aby sme 

vrátili späť a uctili si výročie oslobodenia nášho mesta tak, ako sme to robili 

v predchádzajúcich rokoch. Myslím, ţe táto pietna spomienka nechýba len mne osobne, ale aj 

viacerým Gelničanom. Keďţe sa pán vedúci oddelenia vyjadril, ţe rôzni ľudia majú rôzne 

poţiadavky, tak by bolo dobré si uctiť aj túto spomienku. Ja na ňu veľmi rada prídem.  

Pp. Cziel: Chcel by som poţiadať o skoordinovanie vypratania enklávy na ulici Slovenská. 

Tam sa posledné týţdne striedajú kontajnery. Prvé dva týţdne boli dosť rýchlo naplnené. Tento 

týţdeň sú tam ďalšie dva, čo chválim a som tomu rád. Momentálne je zatiaľ opačný stav, ţe sú 

prázdne. Chcel by som, aby sme zabezpečili do odchodu kontajnerov ich naplnenie.  

 

21. Rôzne a diskusia 

  

Pp. Oravcová: Chcela by som poďakovať technickým sluţbám, ktoré som poprosila 

o opravenie lavičky pred panelákom a oni veľmi rýchlo a promptne zareagovali. Takisto sa 

chcem poďakovať pánovi zástupcovi, ktorý taktieţ reagoval na moju poţiadavku, keď som 

stretávala na ceste túlavého psa a túto záleţitosť vybavili.  

P. Janáč: Nebránim sa samozrejme, aby sme si pripomenuli ten deň nejakým spôsobom, ale 

oslavovať to ako oslobodenie mi príde zvláštne, pretoţe my sme neboli oslobodení, ale 

červenou armádou de facto dobití a zaradení do sovietskeho bloku na ďalších 40 rokov, kde  

sme sa  nemohli slobodne vyvíjať. Navyše chcem povedať, ţe Gelnica bola nemecké mesto 

a nebolo to tak, ţe obyvatelia nejako vítali červenú armádu. Odtiaľto boli ľudia odváţaní do 

gulagov a utekali preč. Čiţe urobme nejakú konferenciu ako to vtedy bolo, ale kladenie vencov 

pri tejto príleţitosti mi príde také komunistické. 
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Pp. Lukáč: Chcem sa poďakovať technickým sluţbám na čele s pánom riaditeľom o uvoľnenie 

staničky na kontajner. Uvoľnilo sa jedno parkovacie miesto. Poďakovať by som chcel aj za 

odstránenie dočasného panelového chodníka, ktorý tam bol osadený ešte, keď sa budovali 

bloky v roku 1984, čo je uţ 35 rokov. Chcel by som sa opýtať, čo bude mesto ďalej budovať 

v tomto priestore? Chcem ešte povedať, ţe som veľmi rád, ţe sa začali rekonštruovať chodníky. 

Pp. Nemčík: Nedá mi nevyjadriť sa k p. Janáčovi. Určite mu nebudem brať jeho názor, ale túto 

spomienku si treba brať k srdcu. Ako vedúci oddelenia kultúry a ako aj mesto si takéto udalosti 

má pripomínať, pretoţe pohľad na oslobodenie môţe byť rôzny. Chceme byť pri tejto 

spomienke prítomní. Nemôţeme poprieť to, ţe Gelnica bola oslobodená.  

Pp. Mihaliková: Prikláňam sa k názoru pani poslankyne Oravcovej a pána poslanca Nemčíka. 

Nehovorím, ţe na názore vedúceho oddelenia kultúry nezáleţí, ale má svojho nadriadeného 

a keď pán primátor povie, ţe sa to robiť bude, tak by sa to robiť malo. Ako ďalšia vec je, ţe sa 

začali rekonštruovať chodníky v Gelnici a vo svojej interpelácii skôr som poţadovala, aby sme 

o tom boli ako poslanci informovaní, kto vyhral verejné obstarávanie, v akej výške a tak ďalej. 

Nemám informáciu o tom, kto rekonštruuje chodník, v akej výške a aký je termín 

rekonštrukcie. Nezachytila som túto informáciu, hoci v interpelácii som ju uţ skôr ţiadala. Čo 

sa týka skládok, ktoré máme v meste, nie je to len na Hnileckej a Slovenskej ulici, ale tvorí sa 

to aj na kopci pri technických sluţbách. Ak s tým nezačneme niečo robiť, takýchto skládok 

bude čoraz viac. Komisia na ochranu verejného poriadku pristupuje k tomu, ţe znova budeme 

zriaďovať zbierku šatstva. 

Primátor mesta: Pani poslankyňa, my Vám nebudeme tieto informácie posielať, lebo všetky 

informácie sú zverejnené na web stránke. Rozprával som sa s vedúcimi na mestskom úrade 

a jednotlivé oddelenia robia verejné obstarávanie, zmluvy, faktúry a objednávky. Všetko je 

stále zverejnené. Ja to beriem tak, ţe poslanci sú predĺţená ruka primátora k občanom mesta. 

Keďţe Vy ste tu za jednotlivé obvody a schvaľujete rozpočet, tak viete aj to, čo je kde v danom 

roku naplánované. Nemám problém ja alebo hociktorý vedúci na mestskom úrade Vás 

kedykoľvek informovať. 80% poslancov sa na mestský úrad chodí informovať a pravidelne sa 

pýtať či dotazovať, v akom štádiu je verejné obstarávanie. Za to, ţe Vy ste neboli ani raz, ja 

nemôţem. Kedykoľvek máte u mňa dvere otvorené a budem Vás informovať o tom, čo sa ide 

robiť a plánovať. Nebudem túto úlohu zadávať ďalšiemu zamestnancovi, pretoţe Vy si to za 

pár sekúnd môţete pozrieť na web stránke mesta.  

 

22. Záver 

 

 Primátor mesta, Ing. Dušan Tomaško, MBA ukončil riadne rokovanie MsZ 

poďakovaním za účasť.  

 

 Záznam skrutátorov o hlasovaní poslancov tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice, 

rovnako aj materiály k jednotlivým bodom programu.  

 

 

Z rokovania bol urobený zvukový záznam. 
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