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Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
berie na vedomie 
 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ 
a o vybavovaní petícií a sťažností  občanov za I. polrok 2011    
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                                              Dôvodová správa 
 
 
 
 
V zmysle ustanovenia §18f ods. 1, písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov ako aj článku 10 
ods.2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 113/2003 
o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov  predkladám na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie  
I. polroka 2011. 
 
Správa pozostáva z troch  častí: 
 
I. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za I. polrok 2011 
II. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 

2011 
III. Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov na Mestskom 

úrade za I. polrok 2011 
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I. 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za I. polrok 2011 

 
Kontrolná činnosť v I. polroku 2011 sa riadila plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra mesta na I. polrok 2011, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prešove č. 19/2011 zo dňa 26.1.2011a doplnený uznesením MsZ č. 41/2011 zo dňa 
30.3.2011. 
  
1. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol 
 
Prehľad o vykonaných kontrolách v I. polroku 2011 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :  

          
Celkový počet vykonaných kontrol 10 

kontroly na MsÚ 5 
kontroly mimo MsÚ 5 
počet kontrol ukončených správou 8 z toho 

počet kontrol ukončených záznamom 2 
 
Podrobné  výsledky z jednotlivých kontrol boli predložené v čiastkových správach na 
rokovaniach MsZ v apríli,  máji , júni a v auguste  2011. 
 
2. Plnenie ostatných úloh z plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta 

za I. polrok 2011 
 
a) Vypracovať a predložiť do MsZ správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

za II. polrok 2010 
 
Správa o kontrolnej činnosti, ktorá obsahovala výsledky kontrolnej činnosti za II. polrok 
2010, plnení uznesení MsZ za II. polrok 2010 a správu o vybavovaní petícií, sťažností, 
oznámení a podnetov občanov za II. polrok 2010 bola  predložená na rokovanie MsZ dňa 
30.3.2011, kde bola prijatá  uznesením č. 40/2011 . 
 
b) V zmysle § 18 zákona o obecnom zriadení vypracovať odborné stanovisko k záverečnému 

účtu   mesta za rok 2010 
 
Hlavný kontrolór predložil svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za  rok 2010 
na rokovanie MsZ dňa 27.4.2011. Stanovisko bolo predložené spolu so správou o záverečnom 
účte mesta Prešov za rok 2011, ktorá  bola na uvedenom zasadnutí MsZ schválená uznesením 
č. 45/2011. 
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II. 
S p r á v a  

z  kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2011  
 
XXIII. pokračovanie riadneho zasadnutie MsZ v Prešove konané dňa 25.9.2008 
Uznesenie č. 263/2008 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Bod  schvaľuje: 
23. Medical Katajana, s.r.o. (zámena pozemkov) – ukončený súdny spor. Uzatvorená  
      nájomná zmluva na prenájom pozemku. Návrh na zrušenie uznesenia bude predložený na  
      rokovanie Komisie pre disponovanie s majetkom mesta a následne MsR a MsZ.        
      Nesplnené. 
 
XXIV.  riadne zasadnutie MsZ v Prešove konané dňa 22.10.2008 
Uznesenie č. 284/2008 k vyhodnoteniu harmonogramu realizácie Centrálneho mestského 
parku ukladá Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, hlavnému architektovi mesta pripraviť 
spracovanie územného plánu zóny tak, aby tento plán bol schválený na MsZ v septembri 
2009. 
Plnenie:   Uznesenie nesplnené.  Plnenie uznesenia v pôvodne stanovenom termíne nebolo 
možné, lebo zadanie pre vypracovanie ÚPN-Z Centrálneho mestského parku bolo v rozpore 
s návrhom zmien a doplnkov územného plánu a jeho schválením by došlo k porušeniu §25 
odst.6 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Návrh na zmenu termínu plnenia 
uznesenia po schválení zmien a doplnkov územného plánu, ktorý OHAM v roku 2009 
predložil s cieľom vylúčiť toto porušenie zákona, Mestské zastupiteľstvo neschválilo. Od 
roku 2009 nebolo možné splniť predmetné uznesenie z dôvodu, že v rozpočte mesta neboli 
schválené finančné prostriedky na vypracovanie územného plánu zóny CMP. Je potrebné 
rozhodnúť o zmene termínu, alebo o zrušení uznesenia. 
 
XXXIV. mimoriadne  zasadnutie MsZ v Prešove konané dňa 8.6.2009 
Uznesenie č. 395/2009 k návrhu na schválenie majetkových prevodov 
Bod schvaľuje: 
15. Zámer zámeny lesných pozemkov –  v štádiu zabezpečovania podkladov pre zámenu.  
     Uznesenie sa plní. 
  
XLII. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 7.12.2009 
Uznesenie č. 471/2009 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Bod schvaľuje: 
2. TESCO STORES (bezodplatný prevod pozemkov) – uznesenie zrušené  na rokovaní MsZ  
     v Prešove dňa 30.3.2011 uznesením č. 29/2011.   
3. TESCO STORES (bezodplatný prevod stavieb) - na viaceré písomné,  telefonické a e- 
    mailové urgencie druhá strana nereagovala  a do dnešného dňa sme neobdržali ich  
    stanovisko k uzatvoreniu darovacej zmluvy. Nesplnené. 
4. Východoslovenská distribučná, a.s.  (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení  
     vecného bremena. Splnené. 
5. SR – SSC(vecné bremeno) – uznesenie zrušené na rokovaní MsZ v Prešove dňa 25.5.2011  
    uznesením č. 67/2011.   
6. SR – SSC(vecné bremeno) – uznesenie zrušené na rokovaní MsZ v Prešove dňa 25.5.2011  
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    uznesením č. 67/2011.  
7. SR – SSC(vecné bremeno) – uznesenie zrušené na rokovaní MsZ v Prešove dňa 25.5.2011  
    uznesením č. 67/2011.  
8. SR – SSC(vecné bremeno) – uznesenie zrušené na rokovaní MsZ v Prešove dňa 25.5.2011  
    uznesením č. 67/2011.   
10. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení  
     vecného bremena. Splnené. 
12. PaedDr. Miloš Tuhrinský (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve  
      o zriadení vecného bremena s Vých. distribučnou, a.s. Čiastočne splnené. 
13. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  
      a preto nedošlo k jej  kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
     Nesplnené. 
 
XLV. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 24.2.2010 
Uznesenie č. 498/2010 k návrhu na schválenie  majetkových prevodov 
Bod  schvaľuje: 
11.  ADLEN, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto nedošlo k jej   
       kolaudácii.  Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení  
       GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
12. Odborné učilište internátne (vecné bremeno) – stavba ešte nebola ukončená a preto  
      nedošlo k jej  kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie.  
      Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
13. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
 
XLVI. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 31.3.2010 
Uznesenie č. 504/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov 
Plnenie:  
Bod schvaľuje: 
3. Cintorín Šváby – uzatvorené kúpne zmluvy č. 15/2010 a 20/2010 s tromi vlastníkmi  
     pozemku. Ostatní nesúhlasia s podmienkami kúpnej zmluvy. V súčasnosti sa s nimi vedú   
     rokovania. Čiastočne splnené. 
6. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  
     a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
     zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
     Nesplnené. 
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola  
     ukončená a preto nedošlo k jej  kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené   
     porealizačné zameranie. Po doložení  GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení  
     vecného bremena. Nesplnené. 
   
XLVIII. pokračovanie riadneho  zasadnutia  MsZ v Prešove konané dňa 5.5.2010 
Uznesenie č. 528/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Plnenie:  
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Bod schvaľuje: 
9. Condornet, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto  nedošlo k jej   
     kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení   
     GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (vecné bremeno) - stavba ešte nebola  
      ukončená a preto  nedošlo k jej  kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené   
      porealizačné zameranie. Po doložení  GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení  
      vecného bremena. Nesplnené. 
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (vecné bremeno) -  návrh Zmluvy o zriadení  
      vecného bremena zaslaný druhej strane na pripomienkovanie, doteraz bez reakcie.  
      Nesplnené. 
13. Condornet, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto  nedošlo k jej   
     kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie.  
     Po doložení  GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
14. Condornet, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto  nedošlo k jej   
     kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie.  
     Po doložení  GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
 
XLIX. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 26.5.2010 
Uznesenie č. 539/2010 k informatívnej správe o prechode mestských nájomných bytov do 
správy mesta Prešov ukladá prednostovi MsÚ predložiť na novembrové zasadnutie MsZ 
Informatívnu správu o činnosti a stave mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov.   
Plnenie: Uznesenie splnené. 
Informatívna správa o činnosti a stave mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov k 
30.9.2010 bola prerokovaná Komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
19.10.2010. Komisia prijala k predmetnej správe uznesenie č. 39/2010, ktorým odporúča MsZ 
túto správu zobrať na vedomie. 
Z dôvodu neuskutočnenia pôvodne plánovaného zasadnutia MsR v mesiaci november 2010 
(dňa 03.11.2010) a zasadnutia MsZ v mesiaci november 2010 (dňa 18.11.2010), nebolo 
možné predložiť uvedený materiál na novembrové zasadnutie MsZ.  
Materiál „Správa o činnosti a stave  mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov za 
rok 2010“ bol predložený MsZ na jeho VI. riadne zasadnutie dňa 25.5.2011. MsZ k nemu 
prijalo uznesenie č. 55/2011, ktorým správu zobralo na vedomie. 
 
LII. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 28.7.2010 
Uznesenie č. 567/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Plnenie: 
7. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) – stavba ešte nebola ukončená  
     a preto  nedošlo k jej  kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
     zameranie.  Po doložení  GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
     Nesplnené. 
10. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (bezodplatný prevod) – návrh zmluvy pripravuje  
      druhá zmluvná strana. Nesplnené. 
 
Uznesenie č. 568/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa 
Plnenie: 
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Bod  schvaľuje: 
4. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. (odpredaj nehnuteľnosti) – spoločnosť nesúhlasí s výškou  
    kúpnej ceny a predložila protinávrh ceny, ktorý bol prerokovaný na rokovaní Komisie pre  
   disponovanie s majetkom mesta v mesiaci júl 2011 a následne bude prerokovaný na  
    zasadnutí MsR a MsZ. Nesplnené. 
 
LIII. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 25.8.2010 
Uznesenie č. 584/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov 
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
2. Ing. Jozef Kaňuk – uznesenie zrušené  na rokovaní MsZ v Prešove dňa 25.5.2011  
    uznesením č. 67/2011.   
11. CANOR, s.r.o. (vecné bremeno) -  stavba ešte nebola  ukončená a preto  nedošlo k jej   
       kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení   
      GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení  vecného bremena. Nesplnené. 
13. SPP – distribúcia, a.s.  (vecné bremeno) – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného   
      bremena zaslaná na podpis druhej strane, zatiaľ nevrátená. Nesplnené. 
15. POL SK, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola  ukončená a preto  nedošlo k jej   
       kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení   
      GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení  vecného bremena. Nesplnené. 
18. Ateliér ASKO B&G, s.r.o. (bezodplatný prevod) – realizované zmenou uznesenia  MsZ   
      č. 67/2011 zo dňa 25.5.2011. Uzatvorená Darovacia zmluva. Splnené. 
 
Uznesenie č. 586/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
1. BILLA REALITY Slovensko, s.r.o. – uzatvorená  Kúpna zmluva. Splnené. 
 
Uznesenie č. 589/2010 k informatívnej správe o výnosoch mesta Prešov vyplývajúcich zo 
zmluvy o prenájme parkovacích miest so spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s.r.o. žiada 
primátora mesta, aby dohodol s firmou VINCI Park Slovakia, s.r.o. percentuálny podiel na 
tržbách v prospech mesta a informoval MsZ o tejto dohode na septembrovom zasadnutí. 
V prípade neúspešnej dohody  aby odstúpil od koncesnej zmluvy so spoločnosťou na základe 
článku XV. bod 9 písmeno f) tejto zmluvy. 
Plnenie: Uznesenie splnené.  V koncesnej zmluve na služby – prevádzka platených verejných 
parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov je dohodnutý percentuálny podiel na 
prevádzkovom zisku, ktorý je VPS povinná odvádzať mestu na základe faktúry vo výške     
50 %, resp. až 60 % za splnenie určitých podmienok stanovených v Zmluve. 
Z dôvodu eliminácie negatívnych finančných dopadov  Dodatkom č. 3 k Zmluve sa dohodlo, 
že VPS bude odvádzať mestu minimálnu sumu 4 170,- € mesačne, ak rešpektovanosť 
dosiahne v každom pásme zóny aspoň 80 %.   
S ďalším zvýšením uvedenej sumy v prospech mesta ako s čiastkovým riešením len v tomto 
rozsahu vzhľadom na dlhodobejšie vykazovanú stagnáciu príjmov z parkovania, spoločnosť 
VPS nesúhlasila. 
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Uznesenie č. 594/2010 k návrhu na riešenie ihriska Solivar schvaľuje prípravu výstavby 
ihriska v Solivare s finančným krytím v rozpočte mesta na rok 2011. 
Plnenie: Uznesenie splnené.  Príprava výstavby ihriska bola zahájená. Je zazmluvnené 
vypracovanie projektovej dokumentácie, na ktorú boli uzn. MsZ č. 34/2011 zo dňa 30.3.2011 
(v bode E) schválené finančné prostriedky vo výške 6 800 €.    
 
LIV. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 29.9.2010 
Uznesenie č. 595/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov 
Plnenie:  
Bod  schvaľuje: 
9. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o budúcej  
    zmluve o zriadení vecného bremena. Čiastočne splnené. 
10. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  
     a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
     zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
     Nesplnené. 
 
Uznesenie č. 596/2010 k návrhu na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej trojice  Prešov - Solivar (zámena  
    nehnuteľnosti) – predložili žiadosť a nový geometrický plán, ktorým požiadali o zámenu aj  
    ďalších pozemkov, preto je potrebné predložiť na rokovanie Komisie pre disponovanie  
    s majetkom mesta a následne MsR a MsZ zmenu uznesenia. Nesplnené. 
 
Uznesenie č. 603/2010 k  návrhu na podanie projektov v rámci Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu: 1. Rekonštrukciu a dostavba ZUŠ na Štefánikovej ul.č.14; 
2. Podpora a rozvoj mladých talentov; 
3. Rozvoj služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity; 
ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť prípravu a podanie žiadostí o nenávratné finančné 
príspevky na projekty v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu pracovníkmi MsÚ 
bez nároku na ďalšie finančné prostriedky. 
Plnenie: Uznesenie k tomuto termínu nesplnené. 
Zatiaľ nebolo možné predmetné uznesenie splniť nakoľko aktivity neinvestičných projektov 
(„ Podpora a rozvoj mladých talentov“ – Operačný program Vzdelávanie, „ Rozvoj služieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na Marginalizované rómske komunity“ – Operačný 
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia) sú podmienené zrekonštruovanými a dostavanými    
priestormi objektu ZUŠ Štefánikova v zmysle Lokálnej stratégie komplexného prístupu, na 
ktoré zatiaľ nebola zverejnená žiadna výzva z Regionálneho operačného programu, resp. iné 
výzvy. 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu na 
vzdelávanie a na zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre Marginalizované rómske komunity 
je oprávnená podať aj samotná ZUŠ. 
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Uznesenie č. 608/2010 k návrhu na riešenie dopravnej situácie v meste Prešov žiada 
primátora mesta pokračovať v rokovaniach s MDPaT na spoločnom postupe pri riešení 
dopravnej situácie v meste Prešov. Termín: jún 2011 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Informatívna správa bola predložená na VIII. riadnom rokovaní 
MsZ dňa 29.6.2011.  
 
Uznesenie č. 609/2010  k návrhu na realizáciu protipovodňových opatrení žiada primátora 
mesta rokovať s orgánmi zodpovednými za prijatie a realizáciu protipovodňových opatrení na 
ich urýchlenom vykonaní na území mesta Prešov. Termín: marec 2011  
Plnenie:  Uznesenie splnené. Prebehli rokovania na realizáciu protipovodňových opatrení so 
správcami Povodia Bodvy a Hornádu, VVS, a.s. generálnym riaditeľom Ing. Stanislavom 
Hrehom a za účasti občanov mesta Prešov. Následne boli vykonané úpravy brehov Torysy 
v kritických úsekoch. 
 
LV. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 3.11.2010 
Uznesenie č. 613/2010 k informatívnej správe o prijatých opatreniach na odstránenie 
zistených nedostatkov uvedených v správe o výsledku kontroly postupu verejného 
obstarávania na akcii „Mestečko seniorov Cemjata, Prešov“ žiada primátora mesta Prešov 
uložiť limit v procese verejného obstarávania tovarov a služieb najmenej na sumu 10 000 €, 
kedy bude mesto povinné zverejniť výzvu na predkladanie ponúk s časovým intervalom 
minimálne 15 dní na elektronickej tabuli mesta. V prípade obstarania tovarov a služieb pri 
limite nad 40 000 € použiť na tento nákup elektronickú aukciu. 
Plnenie: Uznesenie k tomuto termínu nesplnené. K uvedenému uzneseniu bolo predložené 
nasledujúce vyjadrenie: „Uznesenie nevykonateľné. Výzvy na predkladanie ponúk sú 
zverejňované v elektronickom vestníku verejného obstarávania po neobmedzenú časovú dobu. 
V prípade obstarania tovarov a služieb nad 40 000 € bude od 1.1.2012 podľa platného zákona 
o verejnom obstarávaní povinnosť používať elektronickú aukciu.“ Kontrolný orgán sa so 
zdôvodnením nestotožňuje. Prvú časť uznesenia bolo možné zabezpečiť cestou novelizácie 
smernice primátora. K druhej časti uznesenia mesto potrebuje zakúpiť, alebo prenajať 
príslušný software. 
  
Uznesenie č. 614/2010 k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení 
MsZ a kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za I. polrok 2010 v časti B/ žiada 
primátora mesta Prešov, aby požiadal VVS, a.s. Košice o vypracovanie smernice pre 
obsluhu čističky odpadových vôd Haniska tak, že v prípade ohrozenia povodňami čistička 
odpadových vôd Haniska vykoná také opatrenia, aby odpadové vody neboli zastavené 
v kanalizačných zberačoch. Termín: november 2010 
Plnenie:  Splnené. Na základe zistenia prevádzkový poriadok čističky odpadových vôd 
existuje a sú v ňom pravidlá, ktoré vylučujú možnosť zaplavenia čističky. 
 
V časti C/ Na základe petície občanov mesta MsZ v Prešove  
a) žiada primátora mesta Prešov  požiadať poslancov NR SR pána Mateja, Kužmu, 
Švihuru, Kubáneka, a Fecka o pomoc pri riešení následkov povodní z júna tohto roku na pôde 
NR SR a Vlády SR. Termín: marec 2011 
Plnenie:  Splnené.  Poslanci NR SR boli pozvaní na rokovanie, ktoré bolo zvolané na deň 
18.2.2011. Za poslancov NR SR sa zúčastnil iba Ing. Martin Fecko. 
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b) ukladá prednostovi MsÚ a vedúcemu OHAM MsÚ  neriešiť v dodatku Územného plánu 
mesta Prešov ako zátopové oblasti, ale uvedený problém riešiť podľa vodného zákona č. 
364/2001 Z.z. 
Plnenie:  Splnené.  Zmena záplavových území nie je súčasťou schválených Zmien a doplnkov 
2010 Územného plánu mesta Prešov.  Mesto Prešov v tejto veci postupuje v súlade so 
zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších  
predpisov (vodný zákon). 
 
c) ukladá prednostovi MsÚ koordinovať postup prác so Štátnym vodohospodárskym 
podnikom Košice a kompetentnými organizáciami (SSC,  Vsl. Vodárenská spoločnosť Košice 
a pod.) a správu podať MsZ najneskôr do marca 2011 
Plnenie:  Splnené. Informatívna správa bola predložená MsZ na jeho IV. riadne zasadnutie 
dňa 30.3.2011, ktoré správu zobralo na vedomie uzn. č. 38/2011.  
 
d)  ukladá prednostovi MsÚ  a vedúcemu OHAM MsÚ  
     1. riešiť v rozsahu zákona 364/2004 Z.z. – vypracovať plán ochrany proti povodniam 
         v zmysle vodného zákona 364/2004 Z.z.; 
     2.  riešiť všetky toky na území mesta Prešov v zmysle protipovodňovej ochrany  
          Termín: marec 2011         Zodpovedný: OHAM 
Plnenie:  Uznesenie v bode 1. nebolo možné splniť. Mesto Prešov má vypracovaný aktuálny 
povodňový plán záchranných prác mesta v zmysle zákona č.7/2010 o ochrane pred 
povodňami. Dňom 15.6.2010 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Mesto 
Prešov v zmysle §3 ods.9 tejto vyhlášky každoročne do 31.8. vypracúva alebo preskúmava 
a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác mesta a predkladá ho 
obvodnému úradu. 
V zmysle § 13 zákona č. 364/2004 o vodách...(vodný zákon) sa vypracováva plán 
manažmentu povodia, ktorý je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného 
plánovania v oblasti povodí. Mesto Prešov spolupracuje pri vypracovaní, prehodnocovaní 
a aktualizácii plánu manažmentu povodňového rizika so správcom vodohospodársky 
významných vodných tokov a s poverenými osobami. 
V zmysle vyššie uvedených skutočností je plnenie predmetného uznesenia v tejto časti 
nevykonateľné, preto bude uznesenie v tejto časti navrhnuté na zrušenie. 
Uznesenie v bode 2. Splnené. Písomná informácia o splnení uznesenia č. 614/2010 v časti C 
bod d/2 bola predložená MsZ dňa 30.3.2011 v rámci „Informatívnej správy o plnení 
uznesenia č. 614/2010 v bode C/c“. Riešenie protipovodňovej ochrany na všetkých tokoch na 
území mesta Prešov je súčasťou Územného plánu mesta Prešov. 
 
Uznesenie č. 615/2010 k alternatívnym návrhom na zriadenie MŠ na území mestskej časti 
Nižná Šebastová žiada primátora mesta Prešov, aby odborné útvary MsÚ spracovali 
materiál, ktorý bude zahŕňať všetky alternatívy, vrátane finančných dopadov a požiadaviek 
pre možnosť zriadenia škôlky v Nižnej Šebastovej  
Termín: najbližšie riadne zasadnutie MsZ 
Plnenie: Uznesenie splnené. Materiál bol predložený na II. riadne zasadnutie MsZ dňa 
26.1.2011. K tomuto materiálu MsZ prijalo uznesenie č. 16/2011, ktorého plnenie je uvedené   
v ďalšej časti správy.    
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Uznesenie č. 616/2010 k návrhu na zmenu Štatútu mestského fondu životného prostredia 
v meste Prešov  ukladá prednostovi MsÚ na najbližšie riadne zasadnutie MsZ pripraviť 
materiál, ktorý bude obsahovať zmenu „Štatútu mestského fondu životného prostredia 
v meste Prešov“ tak: Čl.3 rozšíriť o bod d) aby finančné prostriedky boli používané na 
výstavbu protipovodňových opatrení a Čl.4 tak, aby mesto mohlo z tohto fondu financovať 
protipovodňové opatrenia v celom rozsahu. Takto spracovaný materiál predložiť na príslušnú 
komisiu v termíne  január 2011. 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Na zasadnutie MsZ konané dňa 26.1.2011 bol predložený 
materiál na zrušenie Štatútu mestského fondu životného fondu, ktorý MsZ uzn. č. 12/2011 
z rokovania stiahlo a stanovilo ho predložiť v zmysle uzn. č.616/2010.  
Zmena Štatútu mestského fondu životného prostredia v meste Prešov bola zapracovaná do 
návrhu Štatútu mestského fondu životného prostredia, ktorý bol predložený MsZ dňa 
30.3.2011. MsZ prijalo k nemu uznesenie č. 27/2011, ktorým ho schválilo. 
 
I. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 15.12.2010 
Uznesenie č. 2/2010 k návrhu rozpočtových opatrení č. 7 žiada primátora mesta zvolať 
rokovanie so zástupcami MSS a TSM Prešov dňa 20.12.2010, dodať požiadavky na 
financovanie prednostovi MsÚ. Informovať MsZ na najbližšom zasadnutí o vysporiadaní. 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Informácia bola podaná ústne Ing. Novákovou na MsZ dňa 
26.1.2011. 
 
Uznesenie č. 10/2010 k návrhu poslanca MsZ PhDr. Michala Kaliňáka v časti žiada 
spracovať  informatívnu správu o medzinárodnej spolupráci a audit partnerských zmlúv. 
Zodpovedný: prednosta MsZ, Termín: februárové rokovanie MsZ  
Plnenie: Uznesenie splnené. Materiál „ Informatívna správa o medzinárodnej spolupráci 
a audit partnerských zmlúv“ bol predložený MsZ na jeho IV. riadne zasadnutie dňa 
30.3.2011. MsZ k nemu prijalo uznesenie č. 39/2011, ktorým správu zobralo na vedomie. 
 
II. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 26.1.2011 
Uznesenie č. 16/2011 k alternatívnym návrhom pre možnosť zriadenia materskej školy 
v Nižnej Šebastovej  žiada dopracovať alternatívu materskej školy v Nižnej Šebastovej č.1 
a alternatívu č. 2:  
a) o informáciu o súčasných nájomcoch, stave nedoplatkov a možnostiach časového    

a vecného riešenia ich náhradného bývania a vysporiadania pozemkov k alternatíve  č.1 
na Slanskej; 

b)   o stanovisko  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k zriadeniu materskej školy 
      a ambulancií praktických lekárov v jednej budove k alternatíve č. 2; 
c)   o stanovisko príslušných komisií a MsR k tomuto materiálu. 
Plnenie:  Uznesenie splnené.  Materiál „Alternatívne návrhy pre možnosť zriadenia MŠ 
v Nižnej Šebastovej“ bol dopracovaný a opätovne predložený MsZ dňa 30.3.2011, ktoré 
k nemu prijalo uznesenie č. 28/2011. 
 
Uznesenie č. 20/2011 k návrhu na zmenu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti  
PREŠOV REAL, s.r.o. a návrhu na schválenie zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti IPZ 
Prešov, a.s. v časti  poveruje JUDr. Pavla Hagyariho, primátora mesta Prešov zvolať 
valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. a na valnom zhromaždení : 
a) odvolať konateľa obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. Martina Buranovského; 
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b) vymenovať konateľa obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. Ing. Juraja Hudáča. 
Plnenie:  Uznesenie splnené.  Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Prešov REAL, 
s.r.o. dňa 27.6.2011 bol odvolaný konateľ spoločnosti Prešov REAL s.r.o. Martin Buranovský  
a vymenovaný nový konateľ Ing. Juraj Hudáč.  
 
IV. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 30.3.2011 
Uznesenie č. 25/2011 k návrhu Zmien a doplnkov 2010 Územného plánu mesta Prešov 
v časti ukladá OHA MsÚ  
1.  zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 2010 Územného plánu mesta Prešov v súlade  
     s § 28 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov; 
2.  vydať čistopis Územného plánu mesta Prešov v súlade s § 17 ods. 3 vyhlášky MŽP SR 
     Č. 55/2001 Z.z. v termíne do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia. 
Plnenie:  Uznesenie splnené.  Vydanie čistopisu územného plánu mesta aj uloženie zmien 
a doplnkov 2010 bolo zabezpečené v stanovených termínoch. 
 
Uznesenie č. 28/2011 k alternatívnym návrhom pre možnosť zriadenia Materskej školy  
v Nižnej Šebastovej v časti žiada prednostu MsÚ  

      1.  predložiť na najbližšie zasadnutie MsR informatívnu správu o predpokladanej      
           ekonomickej  náročnosti prevádzky budovy po rekonštrukcii; 

2.  informáciu o výpovediach nájmov súčasných nájomcov; 
3.  informáciu o počte zapísaných detí v existujúcej škôlke a prognózu počtu detí do roku 
     2014 v Nižnej Šebastovej. 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Materiál „Informatívna správa o zmene účelu Mestského 
kultúrneho strediska na MŠ Haburská 9 a o predpokladanej ekonomickej náročnosti 
prevádzky budovy po rekonštrukcii a informácia o výpovediach nájmov súčasných 
nájomcov“ bol predložený MsR na jej 2. riadne rokovanie dňa 13.4.2011.  MsR k nemu 
prijala uznesenie č. 20/2011, ktorým správu zobrala na vedomie s pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 29/2011 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
11. Kristián Malinovský-km parket (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č.  
      58/2011. Splnené. 
12. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení vecného  
      bremena. Splnené. 
13. BF Senior, n.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto nedošlo k jej  
      kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení  
      GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
14. SPP dostribúcia, a.s. - stavba ešte nebola ukončená  a preto nedošlo k jej kolaudácii.      
       Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení GP bude  
       možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
15. Condornet, s.r.o. - stavba ešte nebola ukončená  a preto nedošlo k jej kolaudácii.      
      Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení GP bude  
      možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
16. Apartmány Torysa, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  a preto  
      nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie.  
      Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
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17. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
      a preto nedošlo k jej  kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
18. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení  
       vecného bremena. Splnené. 
19. AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení  
       vecného bremena. Splnené. 
20. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení vecného  
      bremena. Splnené. 
21. Východoslovenská distribučná, a.s.(vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
22. TRIANGULUM Development, s.r.o. (bezodplatný prevod) - uzatvorená  Darovacia  
      zmluva. Splnené. 
23. Marek Vasilčin (bezodplatný prevod) – uzatvorená darovacia zmluva. Splnené. 
24. Ing. Ľubomír Priščák (bezodplatný prevod) – uzatvorená darovacia zmluva. Splnené. 
25. MSS Prešov, s.r.o. (bezodplatný prevod) – zaslaný návrh zmluvy druhej strane na podpis. 
      Nesplnené. 
26. MILK-AGRO, s.r.o. (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená KZ č. 23/2011. Splnené. 
27. Jaroslav Petruš (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená KZ č. 26/2011. Splnené. 
  
Uznesenie č. 34/2011 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2011s výhľadom na roky 2012 
– 2013 v časti žiada prednostu MsÚ o vyčíslenie finančných prostriedkov na havarijný stav 
a to na ZŠ  Važecká, MŠ Solivarská. ZUŠ Prostejovská a predložiť návrh na ich financovanie 
z rozpočtu mesta v termíne apríl 2011 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Materiál „Návrh rozpočtového opatrenia č.1“ bol predložený 
MsZ na jeho V. riadne zasadnutie dňa 27.4.2011. V materiáli boli vyčíslené a navrhnuté na 
schválenie finančné prostriedky na havarijné stavy ZŠ Važecká, MŠ Solivarská a ZUŠ 
Prostejovská.  MsZ k nemu prijalo uzn.č.47/2011, ktorým schválili rozpočtové opatrenie č.1. 
 
Uznesenie č. 40/2011 k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení 
MsZ a o vybavovaní petícií a sťažností občanov za II. polrok 2010  
a)  žiada  primátora mesta zrušiť pokyny spomínané v správe hlavného kontrolóra a zmeniť 
Smernicu mesta o verejnom obstarávaní v zmysle uzn.č. 423/2009; 
b) žiada prednostu MsÚ predložiť na najbližšie rokovanie MsZ vysvetlenie, prečo došlo 
v uzatvorenej zmluve s TATRANOM Prešov, s.r.o. k porušeniu 5 bodov podmienok 
zadefinovaných v uznesení č, 568/2010, s uvedením všetkých zodpovedných osôb za 
vyhotovenie takejto zmluvy a to v príprave, posúdení a realizácií; 
c) odporúča primátorovi mesta uvádzať pri podpise MsZ aj dátum podpisu. 
Plnenie: 
K bodu a) Uznesenie sa plní. 
K bodu b) Splnené. Vysvetlenie procesu uzatvorenia nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
mestom Prešov a Tatranom Prešov spol. s.r.o. bolo predložené MsZ Prešov  na V. riadnom 
zasadnutí dňa 27.4.2011. 
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Uznesenie č. 41/2011 k informácii  o priebehu a činnosti kontrolnej komisie na výkon 
kontroly rekonštrukcie škôl žiada hlavného kontrolóra mesta, aby vykonal kontrolu 
financovania rekonštrukcie ZŠ Prostejovsklá so zameraním najmä na finančné zdroje 
poskytnuté formou nenávratných finančných príspevkov a vlastných zdrojov. Kontrolu 
vykonať prípadne s externým kontrolórom a podať správu o výsledku kontroly MsZ 
a informovať priebežne kontrolnú skupinu o priebehu kontroly.  
Termín: máj 2011  
Plnenie:  Uznesenie splnené. Správa z následnej finančnej kontroly financovania 
rekonštrukcie ZŠ Prostejovská zameraná na finančné zdroje poskytnuté formou nenávratných 
finančných prostriedkov a vlastné zdroje mesta ako aj proces schvaľovania a zmluvného 
zabezpečenia týchto zdrojov vrátane ich účelného použitia bola predložená na VI. riadne 
zasadnutie MsZ konané dňa 25.5.2011a vzatá na vedomie uzn. č. 61/2011. 
 
Uznesenie č. 43/2011 k návrhu poslankyne MsZ Ing. Marty Kollárovej, PhD. na predloženie 
správy o zmluvných partneroch mesta, ktorí zabezpečujú čistenie mesta a údržbu zelene 
vrátane zmlúv ukladá prednostovi MsÚ  predložiť do MsZ správu o zmluvných partneroch 
mesta, ktorý zabezpečujú čistenie mesta a údržbu zelene vrátane zmlúv. Termín: máj 
Plnenie: Uznesenie splnené. Materiál „Informatívna správa o zabezpečení 
verejnoprospešných činností a hospodárení mestských lesoch za rok 2010“  bol predložený 
MsZ dňa 27.4.2011, ktoré uznesením č. 49/2011 informatívnu správu zobralo na vedomie. 
 
V. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 27.4.2011 
Uznesenie č. 47/2011 k návrhu rozpočtových opatrení č. 1 v časti G/ žiada prednostu MsÚ 
predložiť materiál do MsZ týkajúci sa VMČ z doterajšej vytvorenej rezervy v sume 231 000 € 
Termín:  májové MsZ 
Plnenie:  Uznesenie splnené.  Materiál „Správa o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok  2011 
a návrh rozpočtových opatrení č. 2“ bol predložený MsZ  dňa 25.5.2011, ktoré prijalo 
uznesenie č. 63/2011 a ním schválilo rozpočtové opatrenie č. 2. 
V tomto uznesení v bode C. Úpravy v rámci kapitoly došlo k presunu finančných 
prostriedkov vo výške 114 000,-€ z rezervy VMČ (231 000 €) schválenej na kapitole správy 
mestského majetku na kapitolu odboru strategického rozvoja, kde boli zadefinované položky 
investičného charakteru pre jednotlivé VMČ. 
 
Uznesenie č. 48/2011 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
8. JUDr. Václav Louma (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č. 35/2011.  
    Splnené. 
9. Dr. Mgr. Hepperger (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č. 36/2011.  
    Splnené. 
10. COOP Jednota Prešov, s. d. (odpredaj nehnuteľnosti) – zaslaný návrh kúpnej zmluvy.  
      Nesúhlasia s výškou kúpnej ceny a preto dali vyhotoviť kontrolný znalecký posudok. Po  
      jeho doručení bude majetkový prevod opätovne predložený na rokovanie Komisie pre  
     disponovanie s majetkom mesta a následne MsR a MsZ. Nesplnené. 
11.Vladimír Fejko (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č. 40/2011.  
      Splnené. 
12. VVS, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  a preto nedošlo k jej  
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      kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení  
      GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
13. VVS, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o zriadení vecného bremena. Splnené. 
14. Východoslovenská distribučná, a.s.(vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o budúcej  
       zmluve o zriadení vecného bremena. Čiastočne splnené. 
15. VVS, a.s.(vecné bremeno) - uzatvorená Zmluva o zriadení vecného bremena. Splnené. 
16. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o budúcej  
       zmluve o zriadení  vecného bremena. Čiastočne splnené. 
17. Gunter Geodicke a manž. Mária (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
18. EUROPA MOBEL BRATISLAVA, s.r.o. – (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva  
      o zriadení vecného bremena. Splnené. 
19. Východoslovenská distribučná, a.s.(vecné bremeno) - uzatvorená Zmluva o zriadení  
       vecného bremena. Splnené. 
20. ZŠ Kúpeľná (zverenie do správy) – uzatvorený dodatok k Zmluve o prevode správy.  
      Splnené. 
21. ZŠ Mirka Nešpora (zverenie do správy) – uzatvorený dodatok k Zmluve o prevode  
      správy. Splnené. 
 
Uznesenie č. 50/2011 k správe o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného 
kontrolóra mesta žiada prednostu MsÚ predložiť správu o prijatých nápravných opatreniach. 
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ   
Plnenie:  Uznesenie splnené.   Informatívna správa o opatreniach prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených vykonanými kontrolami ÚHK mesta a na odstránenie príčin ich vzniku 
bola predložená na VIII. riadne zasadnutie MsZ dňa 29.6.2011. MsZ prijalo uznesenie č. 
78/2011, ktorým správu zobralo na vedomie.  
 
Uznesenie č. 53/2011 k návrhu poslanca MsZ Ing. Stanislava Kahanca k opätovnému 
predloženiu informácie s právnym vyhodnotením naplnenia podmienok nájomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi mestom Prešov a Tatran Prešov spol. s.r.o., Prešov ukladá prednostovi 
MsÚ opätovne predložiť informáciu s právnym vyhodnotením naplnenia podmienok 
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prešov a Tatran Prešov s.r.o.  v nadväznosti na 
uzn.č.40/2011.   Termín: májové MsZ 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Materiál „Informácia s právnym vyhodnotením naplnenia 
podmienok nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prešov a TATRAN PREŠOV, spol. 
s.r.o., Prešov“ bol predložený MsZ na jeho VI. riadne zasadnutie dňa 25.5.2011. Materiál bol 
primátorom mesta stiahnutý pri schvaľovaní programu zasadnutia MsZ.  
Uvedená informácia bola opätovne predložená na VIII. Riadne zasadnutie MsZ dňa 29.6.2011 
v rámci materiálu „Správa NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo 
vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 
2010 vykonanej v meste Prešov a informácia MsÚ s právnym vyhodnotením naplnenia 
podmienok nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prešov a TATRAN PEŠOV, spol. 
s.r.o.“ MsZ k tomuto materiálu prijalo uznesenie č. 79/2011, ktorým informáciu  zobralo na 
vedomie. 
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VI. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 25.5.2011 
Uznesenie č. 54/2011 k návrhu na schválenie majetkového prevodu  ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa - HONEYWELL  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
HONEYWELL Turbo, s.r.o. (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Zmluva o uzatvorení 
budúcej zmluvy o kúpe nehnuteľností. Kúpna zmluva bola podpísaná a plní sa. Uznesenie 
splnené. 
 
Uznesenie č. 56/2011 k vyhodnoteniu plnenia Koncepcie politiky sociálneho bývania v meste 
Prešov za rok 2010 v časti žiada primátora mesta  v súčinnosti s príslušnými orgánmi 
a) pripraviť opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku občanov priľahlých ulíc 
    k lokalite Stará Tehelňa; 
b) informovať o prijatých opatreniach na septembrovom zasadnutí MsZ; 
c) pripraviť spoločné stretnutie predstaviteľov cirkvi a náboženských spoločností pôsobiacich    
    na území mesta Prešov s cieľom hľadania možností zlepšenia sociálnej situácie a bývania   
   neprispôsobivých občanov. 
Plnenie:  
a)  Splnené. Prijaté sú opatrenia na zamedzenie negatívnych konaní  v lokalite K Starej   
     tehelni a priľahlom okolí ( uverejnené sú aj na webovej stránke mesta). 
b)  Plní sa. Informácia o prijatých opatreniach bola predložená na zasadnutí MsR dňa 
     25.7.2011 a následne bola predložená na zasadnutie MsZ dňa 10.8.2011, ktoré ju uzn. č. 
     93/2011 zobralo na vedomie.   
c)  Plní sa, nie je stanovený termín. Stretnutie sa uskutoční v priebehu mesiaca august 2011, 
alebo september 2011. 
 
Uznesenie č. 57/2011 k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov 
obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2010 v časti žiada primátora mesta 
o predloženie prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia od roku 2007 a predložiť prijaté 
opatrenia ku kráteniu rozpočtu spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov. Materiál predložiť 
finančnej komisii a MsZ na najbližšie zasadnutie MsZ.  
Plnenie: Uznesenie splnené. Materiál bol predložený na prerokovanie Komisii finančnej, 
plánovacej a mestských organizácií dňa 1.6.2011. Následne bol predložený na MsZ dňa 
10.8.2011. 
 
Uznesenie č. 61/2011 k správe o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného 
kontrolóra mesta žiada primátora mesta predložiť na rokovanie MsZ v júni 2011 
a) návrh prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov; 
b) zoznam príslušných osôb zodpovedných za uvedený stav s konkrétnymi pracovnoprávnymi 
   opatreniami voči ním. 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Informatívna správa o opatreniach prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených vykonanými kontrolami Útvaru hlavného kontrolóra mesta a na 
odstránenie príčin ich vzniku bola predložená na VIII. riadnom zasadnutí MsZ dňa 29.6.2011. 
 
Uznesenie č. 64/2011 k správe o vyhodnotení indikatívnych ponúk financovanie pre mesto 
Prešov – prijatie úveru do rozpočtu mesta Prešov v časti poveruje primátora mesta Prešov 
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k uzatvoreniu úverovej zmluvy na prijatie úveru s Unicredit Bank Slovakia, a.s., pobočka 
Prešov pre rok 2011 s týmito podmienkami: 

- finančný objem úveru = 1 400 000 , 
- úroková sadzba + marža = 1 mesačný EURIBOR + marža 1,55 %p. a. pre OVM 2  

roky, momentálne celkom 2,81 % p.a.  
- zmenka a zmenkové vyhlásenie mesta Prešov, 
- účel použitia na financovanie investičnej výstavby v meste Prešov a financovanie 

spoluúčasti realizovaných projektov získaných z EÚ s možnosťou refundácie 
doposiaľ realizovaných úhrad z rozpočtu mesta. 

Plnenie: Uznesenie splnené. Úverová zmluva s Unicredit Bank Slovakia, a.s. bola podpísaná 
v júni 2011. 
 
Uznesenie č. 67/2011 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
10. VVS, a.s. (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č.59/2011. Splnené. 
11. Lenka Dzuričková (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č.68/2011.  
      Splnené. 
12. 4 SPORT, s.r.o. (odpredaj nehnuteľnosti) – druhá zmluvná strana nedoložila overený  
      geometrický plán. Po jeho doložení bude možné uzatvoriť kúpnu zmluvu. Nesplnené. 
13. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o budúcej  
       zmluve o zriadení vecného bremena. Čiastočne splnené. 
14. SPP, a.s. (vecné bremeno) – zaslaný návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na  
      pripomienkovanie druhej strane. Nesplnené. 
15. Východoslovenská distribučná, a.s.(vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
16. VVS, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto nedošlo k jej kolaudácii.  
      Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení GP bude  
      možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
17. EKOPRIM DEVELOPMENT, s.r.o. (vecné bremeno) – druhá zmluvná strana  
      nedoložila overené geometrické plány na zriadenie vecného bremena. Po ich doložení  
      bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
18. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
19. ADLEN, s.r.o. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená a preto nedošlo k jej  
      kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení  
      GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
20. Ing. Michal Kumičák a manž. Alena (vecné bremeno) - uzatvorená Zmluva o zriadení      
      vecného bremena. Splnené. 
21. Marek Vasilčin (bezodplatný prevod) – uzatvorená darovacia zmluva. Splnené. 
22. VVS, a.s. (zverenie do správy) – uzatvorená Zmluva o výkone správy. Splnené. 
23. FLÓRIA – centrum, s.r.o. (odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky) – zaslané interné  
      oznámenie na odbor finančný MsÚ za účelom odpísania pohľadávky. Splnené. 
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24. 4 SPORT, s.r.o. (vyradenie nehnuteľnosti) – Protokol o vyradení zaslaný na odbor  
      finančný MsÚ. Splnené. 
 
Uznesenie č. 68/2011 k návrhu na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
1. SR – SSC (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva. Splnené. 
2. SR – SSC (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva. Splnené. 
 
Uznesenie č. 71/2011 k návrhu poslanca MsZ Ing. Ľudovíta Malagu na predloženie plánu 
rekonštrukcií havarijných stavov žiada, aby na júnové zasadnutie MsZ bol predložený plán 
rekonštrukcií havarijných stavov konkrétne na MŠ Solivarskej, ZŠ Važeckej, ZUŠ 
Prostejovskej a aby tieto havarijné stavy boli zaradené, navrhované do rozpočtového 
opatrenia č. 3 . 
Plnenie:  Uznesenie splnené. Na júnové zasadnutie MsR dňa 15.6.2011 bol predložený   
materiál „ Informatívna správa o havarijných stavoch školských zariadení“ súčasťou ktorého 
bol posúdený aj stav školských zariadení: MŠ Solivarská, ZŠ Važecká a ZUŠ Prostejovská. 
MsR k nemu prijala uznesenie č. 41/2011, ktorým požiadala materiál doplniť. Doplnený 
materiál bol opätovne predložený na MsR dňa 25.7.2011, ktorá k nemu prijala uznesenie č. 
56/2011. 
Na rokovanie MsZ bol materiál predložený dňa 10.8.2011, MsZ k nemu prijalo uzn. č. 
92/2011, ktorým informatívnu správu o havarijných stavoch školských zariadení vzalo na 
vedomie.   
 
Uznesenie č. 72/2011 k návrhu poslankyne MsZ Ing. Andrei Turčanovej na predloženie plánu 
rekonštrukcií havarijných stavov žiada, aby na júnové zasadnutie MsZ  bol predložený plán 
rekonštrukcií havarijných stavov kompletne na všetky budovy vo vlastníctve mesta.  
Plnenie: Uznesenie splnené. (plnenie bolo realizované spolu s plnením uzn. MsZ č.71/2011). 
Na júnové zasadnutie MsR dňa 15.6.2011 bol predložený  materiál „ Informatívna správa 
o havarijných stavoch školských zariadení“. MsR k nemu prijala uznesenie č. 41/2011, 
ktorým požiadala materiál doplniť. Doplnený materiál bol opätovne predložený na MsR dňa 
25.7.2011, ktorá k nemu prijala uznesenie č. 56/2011. 
Na rokovanie MsZ bol materiál predložený dňa 10.8.2011 a vzatý na vedomie uzn. č. 
92/2011.   
 
VIII. riadne  zasadnutie  MsZ v Prešove konané dňa 29.6.2011 
Uznesenie č. 74/2011 k návrhu na schválenie majetkových prevodov  
Plnenie: 
Bod  schvaľuje: 
3. Ľubomír Koľšovský a manž. (odpredaj nehnuteľnosti) – zaslaný návrh Kúpnej zmluvy  
    druhej zmluvnej strane na  pripomienkovanie. Nesplnené. 
4. MUDr. Daniel Olejár – (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna zmluva č. 63/2011.  
    Splnené. 
5. JUDr. Ján Dzurenda a manž. Tatiana (odpredaj nehnuteľnosti) – uzatvorená Kúpna  
     zmluva č. 64/2011. Splnené. 
12. Východoslovenská distribučná, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
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      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
13. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
14. Ing. Vladimír Vook (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  a preto nedošlo k jej  
      kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení  
      GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
15. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. (vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená   
      a preto nedošlo k jej kolaudácii. Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné  
      zameranie. Po doložení GP bude možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena.  
      Nesplnené. 
16. Východoslovenská distribučná, a.s.(vecné bremeno) – uzatvorená Zmluva o budúcej  
       zmluve o zriadení vecného bremena. Čiastočne splnené. 
17. VVS, a.s.(vecné bremeno) - stavba ešte nebola ukončená  a preto nedošlo k jej kolaudácii.  
      Z uvedeného dôvodu nie je vyhotovené  porealizačné zameranie. Po doložení GP bude  
      možné uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena. Nesplnené. 
 
Uznesenie č. 75/2011 k informatívnej správe o implementovanom projekte „Prešov - ZŠ 
Československej armády“ v časti žiada primátora mesta pripraviť alternatívu riešenia II. 
etapy v termíne september 2011. 
Plnenie: Plní sa:  Alternatíva II. etapy bola prerokovaná na kontrolnom dni, ako aj na 
Riadiacom orgáne ROP dňa 21.6.2011. Návrh na zmenu oprávnených nákladov bude zaslaný 
na RO ROP, kde sa bude žiadať čiastočne prefinancovať II. etapu z ROP. 
  
Uznesenie č. 78/2011 k informatívnej správe o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených vykonanými kontrolami ÚHK mesta a na odstránenie príčin ich vzniku v časti 
žiada primátora mesta, aby 
a) v pripravovaných zmluvách o dielo; 
b) v dodatkoch k ním; 
c) v dodatkoch k už uzavretým zmluvám o dielo, ktoré sa týkajú projektov financovaných 
z nenávratných  finančných  príspevkov  bola  zapracovaná podmienka účinnosti zmluvy až 
po schválení požadovaných finančných prostriedkov uznesením MsZ 
Plnenie: Uznesenie sa plní. Pripravený je dodatok č. 4, kde je zapracovaná podmienka 
financovania prác navyše oproti zmluve o poskytnutí NFP 
 
Uznesenie č. 82/2011  k návrhu na schválenie zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti IPZ 
Prešov, a.s. v časti poveruje primátora mesta Prešov zvolať valné zhromaždenie obchodnej 
spoločnosti IPZ Prešov, a.s. a na valnom zhromaždení zvoliť Ing. Branka Benka za člena 
predstavenstva obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a.s. a zároveň určiť ho za predsedu 
predstavenstva. 
Plnenie: Uznesenie splnené. Na valnom zhromaždení dňa 6.7.2011 prebehla voľba Ing. 
Branka Benka za člena predstavenstva a zároveň predsedu predstavenstva. 
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III. 
Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov na Mestskom úrade  

za I. polrok 2011 
 

A. Petície 
Petícia č. 1/2011 – Petícia obyvateľov ulíc 17. novembra a Železničiarska 
o protipovodňovej ochrane 
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia ulíc 17. novembra a Železničiarska v zastúpení  
Mgr.Vladislav Šimko, 17.novembra č.8, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 11.02.2011 
Počet podpisov: 55 
 
Zostavovatelia petíciou žiadajú o realizáciu protipovodňových opatrení na toku rieky Torysy 
v blízkosti ulíc 17.novembra a Železničiarska Prešov.  
Z prešetrenia vyplynulo, že petícia je opodstatnená a jej riešenie je v kompetencii 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice. Petícii bolo 
vyhovené tým, že mesto Prešov požiadalo a dňa 25.2.2011 získalo súhlas Prešovskej 
univerzity v Prešove s realizáciou ochranného valu v úseku nad mostom na Škultétyho ulici 
až ku objektu Prešovskej univerzity v Prešove, čím umožnilo správcovi toku vykonať 
protipovodňové opatrenia. 
 
 
Petícia 2/2011 – Petícia proti udeľovaniu povolení na nadštandardné stavebné úpravy 
bytov 
 
Zostavovateľ petície: vlastníci bytov bytového domu č. 6535 Šoltesovej ulice 7,8 Prešov 
v zastúpení Jozef Verčimák, Šoltesovej  7, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 21.02.2011 
Počet podpisov:18 
 
Obyvatelia Šoltesovej ulice č. 7,8 petíciou protestujú proti udeľovaniu povolení stavebných 
úprav bytov v ich bytovom dome, pri ktorých hrubé stavebné práce neprijateľne obmedzujú 
komfort bývania ostatných vlastníkov bytov. Ďalej žiadajú o zmenu posudzovania pri 
udeľovaní povolení na stavebné úpravy. Zostavovatelia petície sa odvolávajú na poslednú 
vykonávanú rekonštrukciu v bytovom dome č.8, byte č.7 z júla 2010. 
Petícia klasifikovaná ako neopodstatnená so zdôvodnením, že zo strany stavebného úradu 
Mesta Prešov nie je možné v rozpore s Ústavou SR, ako aj so zákonom č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p., obmedziť vlastnícky vzťah a nepovoliť 
stavebne úpravy, pokiaľ' tieto spĺňajú legislatívne podmienky pre ich povolenie. V prípade 
vykonávania stavebných úprav v byte č.7, bytovom dome č.8 bytového domu na Šoltesovej 
ulici bolo možné nespokojnosť obyvateľov bytového domu riešiť v priebehu realizácie prác. 
Stavebný úrad mohol v čase realizovania prác skontrolovať, či sú práce vykonávané v súlade 
s vydaným stavebným povolením. V štádiu, keď sú práce dokončené, je to bezpredmetné.  
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Petícia 3/2011 – Petícia za zníženie dane z nehnuteľnosti 
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia Poľnej ulice v Nižnej Šebastovej 
Petícia prijatá dňa: 25.03.2011 
Počet podpisov: 23 
 
Obyvatelia Nižnej Šebastovej petíciou žiadajú zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2011 
z dôvodu, že mesto Prešov doposiaľ nezabezpečilo realizáciu rekonštrukcie cesty Poľnej ulice 
v Nižnej Šebastovej v zmysle listu MsÚ Prešov, č. M120127/Z009 zo dňa 01.10.2010, ani 
o následnom riešení tejto skutočnosti obyvateľov neinformovalo.  
Mesto Prešov ako správca dane z nehnuteľnosti je v súlade s platnou legislatívou oprávnené 
poskytovať zníženia dane. Zníženie dane z dôvodu zlého stavu komunikácie predmetné 
právne predpisy neustanovujú. Petícia je  neopodstatnená.  
 
 
Petícia 4/2011 – Petícia za zachovanie ZŠ Matice slovenskej č. 13 v Prešove 
 
Zostavovateľ petície: občania mesta Prešov v zastúpení Miroslav Múdry, Vlada Clementisa 9, 
080 01 Prešov 
Petícia prijatá dňa: 30.03.2011 
Počet podpisov: 4837 
 
Zostavovatelia petíciou žiadajú zachovanie Základnej školy Matice slovenskej č.13 v Prešove 
v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jej vyňatie z  Návrhu 
na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 
Petícia je neopodstatnená, keďže Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v meste 
Prešov nebol prerokovaný v Mestskom zastupiteľstve v Prešove. O vyňatí školy  z  Návrhu na 
zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov taktiež 
rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 
 
 
Petícia 5/2011 – Petícia za zachovanie Základnej školy Mukačevská 1, Prešov v mestskej 
časti Sídlisko III/A 
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia mesta Prešov v zastúpení Ing. Jaroslava Vašková, 
Volgogradská 82, 080 01, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 01.04.2011 
Počet podpisov: 6629 
 
Zostavovatelia petíciou žiadajú zachovanie Základnej školy Mukačevská 1,Prešov. Zároveň 
žiadajú opätovné zváženie stanoviska k návrhu na zmeny v sieti škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov. 
Petícia je neopodstatnená, keďže Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v meste 
Prešov nebol prerokovaný v Mestskom zastupiteľstve v Prešove. O vyňatí školy  z  Návrhu na 
zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov taktiež 
rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 
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Petícia 6/2011 – Petícia za záchranu resp. orezanie a úpravu korún stromov na ulici  
Marka Čulena v Prešove 
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia ulice Marka Čulena v Prešove a okolia v zastúpení Mgr. Eva 
Kovalčíkova, Októbrová 40,080 01 Prešov 
Petícia prijatá dňa: 09.03.2011 
Počet podpisov: 123 
 
Zostavovatelia petície sa zasadzujú proti výrubu stromov na ulici Marka Čulena č. 29 až 33 
v Prešove.  
Petícia je neopodstatnená, keďže výrub stromov v danej lokalite bol pozastavený ešte pred 
podaním petície. 
 
 
Petícia 7/2011 – Petícia za premávanie autobusu na ulici Pod Hrádkom a Zlatobanská  
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia okolia ulíc Pod Hrádkom a Na Brehu v zastúpení Peter 
Varga, Pod Hrádkom 27, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 29.04.2011 
Počet podpisov: 95 
 
Obyvatelia petíciou žiadajú zavedenie autobusovej linky, ktorá by premávala na ulici Pod 
Hrádkom a Zlatobanská na Solivare aspoň jedenkrát za hodinu. Podanie petície zdôvodňujú 
veľkou vzdialenosťou k zastávkam Solivarská a Lomnická. 
Obsluha lokality ulíc Suvorovova - Pod Hrádkom - Zlatobanská mestskou hromadnou 
dopravou bola v minulosti zabezpečovaná zachádzkou linky Č. 40, počas dňa niekoľkými 
spojmi. Uvedená zachádzka linky č. 40 bola k 1.9.2009 zrušená z dôvodu jej veľmi nízkej 
vyťaženosti  cestujúcimi.  Petícia klasifikovaná ako neopodstatnená. Súčasný stav je dočasný 
a bude upravený v súvislosti s pripravovaným zriadením mestského cintorína na Solivare 
vybudovaním nového obratiska pre trolejbusy v blízkosti ulíc Zlatobanská - Pod Hrádkom. 
 
Konštatujeme, že z počtu 7 petícií, ktoré boli doručené mestu v I. polroku 2011, bola 1 petícia 
opodstatnená a 6 petícií bolo klasifikovaných ako neopodstatnené. Jedna petícia bola 
vybavená po termíne požadovanom na jej vybavenie. Kontrola sa týkala petícií, ktoré mali 
byť vybavené do termínu 30.06.2011. 
 
 
B. Sťažnosti 
 
Celkový prehľad sťažností podaných v I. polroku 2011 podľa obsahu a opodstatnenosti je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
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Oblasť sťažností Opodstatnené Neopodstatnené Spolu 
Spolunažívanie 1 1 2 
Činnosť MsP 1 4 5 
Infraštruktúra 2 1 3 
Pracovno-právne 0 3 3 
Proti vybaveniu 
sťažnosti 0 8 8 

Iné 2 3 5 
Anonymné 1 
Odstúpené (nepatrí 
mestu) 5 

Obsah nezodpovedá 
sťažnosti podľa zákona 2 

Na vedomie 1 
Doposiaľ neuzavreté 2 
Celkom 6 20 37 

 
Predmetom kontroly bolo 37 sťažností, ktoré boli mestu doručené  v 1. polroku 2011 a ktoré 
mali byť vybavené do termínu 30.06.2011. Z celkového počtu 37 bolo 6 sťažnosti (16%) 
opodstatnených, 20 sťažností (54%) neopodstatnených a 11 sťažností (30%) bolo zaradených 
v ostatných skupinách neklasifikovaných kritériom opodstatnenosti. Z celkového počtu 
sťažností, ktoré má Mesto Prešov v kompetencii na vybavenie sú 2 sťažnosti po lehote 
vybavenia doposiaľ neuzavreté. V ostatných prípadoch bol termín vybavenia sťažnosti (60 
prac. dní) dodržaný, v 3 z nich bola využitá možnosť predĺženia lehoty (90 prac. dní).  
Pri kontrole vybavovania petícií boli v niektorých prípadoch zistené nedostatky – chýbajúce 
požadované náležitosti petície podľa SP - 05 (podpisové hárky neobsahujú text petície ani 
označenie, teda nie je zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; hárky nie sú priebežne 
číslované; na jednotlivých hárkoch nie sú uvedené údaje o osobe určenej  na zastupovanie 
v styku s mestom a pod.). Je preto potrebné pri  prijímaní doručených petícií mestu, venovať 
zvýšenú pozornosť aj formálnym náležitostiam petície a ak petícia nespĺňa predpísané 
náležitosti, riadiť sa pokynmi podľa usmernení SP – 05 Riadenie  sťažností, petícií a podnetov 
fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Prešov.  
Za 2. polrok 2010 v čase kontroly bola po uplynutí požadovanej lehoty nevybavená jedna 
petícia a jedna sťažnosť. V súčasnosti sú tieto uzatvorené. Petícia bola vybavená 29 
pracovných dní po požadovanom termíne na vybavenie. Sťažnosť bola posúdená ako 
odvolanie.  

 


	                                              Dôvodová správa
	Celkový počet vykonaných kontrol
	a) Vypracovať a predložiť do MsZ správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za II. polrok 2010



