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Z á p i s n i c a 

z X. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 8.9.2011 

v  zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

UPrítomnýchU  – 29 poslancov  

 

UNeprítomný: 

doc.  PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, písomne ospravedlnená 

Ing. Stanislav Kahanec, písomne ospravedlnený 

 

UPrítomný: 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

 

UĎalší prítomní: 

Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP 

PaedDr. Jozef Smetana, vedúci  OMK MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

prizvaní vedúci odborov MsÚ:  

Ing. Daniela Dzubajová, Ing. Mária Nováková, Ing. Marián Harčarík, Ing. Miroslav Hudák,  

Mgr. Dana Krištofová, Mgr. Katarína Kireta, Mgr. Terézia Bilasová, PhDr. Anna Böhmerová,  

Ing. Marián Eliáš, Mgr. Ľudmila Halečková 

zamestnanci mesta: JUDr. Beáta Findišová, PhDr. Veronika Gazdová, Mgr. Maroš Handzo, 

LLB., Iveta Fecková,  Mgr. Svetlana Bučková – zapisovateľka 

riaditeľ mestskej organizácie 

zástupcovia obchodných spoločností s účasťou mesta  

zástupcovia tlače, rozhlasu a TV  
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 X. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva  v  Prešove otvoril  a  viedol 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta. Privítal zástupcov mestských organizácií, obchodných 

spoločností, poslancov mestského zastupiteľstva, pracovníkov MsÚ, zástupcov tlače, rozhlasu 

a TV  a  prítomných občanov mesta.  

 

 PREZENTÁCIA – 28 prítomných  poslancov   

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 28, 

čím skonštatoval, že  X. riadne rokovanie MsZ v Prešove je uznášaniaschopné.  

 

  JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že návrh programu X. riadneho 

rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. Na stôl bol 

predložený materiál „Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta 

Prešov“ a stanovisko Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie.  

  V bode „Rôzne“ boli predložené materiály: 

Návrh vecného zoznamu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov na obnovu          

a rekonštrukciu 

UPredkladá: UIng. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov 

UPredkladá: U JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta  

 

  Zároveň primátor mesta zmenil poradie jednotlivých bodov programu rokovania 

oproti programu, ktorý je uvedený v pozvánke a to nasledovne: 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovč. .../2011, ktorým sa určujú Zásady 

      hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 

      UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ 

3.   Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov 

      UPredkladá:U JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta  
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4.   Návrh vecného zoznamu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov na obnovu          

       a rekonštrukciu 

       UPredkladá: UIng. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

5.   Návrh na schválenie majetkových prevodov 

      UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku  MsÚ 

Ďalšie body pokračovali v zmysle pozvánky. 

 

 Zároveň stiahol z X. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove materiál 

pod poradovým číslom 4 „Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa“ a z materiálu „Návrh na schválenie majetkových prevodov“ stiahol bod 

18 (nie 4), 19 a 23. 

 

 V  bode „Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Prešove“ požiadal pán Grofčík o vystúpenie s problematikou útulku pre zvieratá – mačky. 

 

     K návrhu programu vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslankyňa 

MsZ –  Ing. Svetlana Pavlovičová. 

 

           Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Svetlany Pavlovičovej – stiahnuť               

z X. riadneho rokovania materiál „Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností 

s účasťou mesta Prešov“. 

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 1:  za: 10               proti: 7                       zdržalo sa: 11 

                                                                                                                              nehlasovalo: 1 

 Návrh neprijatý. 
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  Hlasovanie o návrhu programu X. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva          

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 2:  za: 19              proti: 1             zdržalo sa: 9 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

                                

 Program X. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto:  

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovč. .../2011, ktorým sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 

      UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ 

3.   Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov 

      UPredkladá:U JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta  

4.   Návrh vecného zoznamu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov na obnovu          

       a rekonštrukciu 

       UPredkladá: UIng. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

5.   Návrh na schválenie majetkových prevodov 

      UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku  MsÚ 

6. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v pamiatkovej 

rezervácii a na ostatnom území mesta Prešov za I. polrok 2011 

      UPredkladá:U Ing. ach. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta. 

 

7.  Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 

8.   Záver 
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V súlade s programom X. riadneho rokovania MsZ bola zriadená návrhová komisia 

MsZ a voľba jej členov. Primátor mesta predložil návrh na schválenie návrhovej komisie, 

ktorej zloženie zodpovedá pomernému zastúpeniu poslancov podľa poslaneckých klubov. 

Bola 6-členná a jej zloženie odzrkadľovalo pomerné zastúpenia poslancov v poslaneckých 

kluboch. Na základe návrhov predsedov poslaneckých klubov za členov návrhovej komisie 

predložil tento návrh na voľbu členov: 

Ing. Igor Andrejčák, Poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov, Ing. Marta 

Kollárová, PhD., Poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov,  Ing. Ľudovít Malaga, 

Klub nezávislých poslancov, JUDr. René Pucher , Klub nezávislých poslancov,  Mgr. Mária 

Čížiková, Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, Ing. Richard Drutarovský, 

Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD. 

 

Hlasovanie o zriadení návrhovej komisie a prednesenom návrhu na voľbu členov tejto 

komisie. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 3:  za: 27                             proti: 0                        zdržalo sa: 1 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

           Primátor mesta skonštatoval, že návrhová komisia bola zriadená a zvolená tak, ako 

bola navrhnutá. 

 
 
 

Zapisovateľka: 

Mgr. Svetlana Bučková 

 

 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení títo poslanci MsZ: 

PhDr. Martin Lipka, PhD.                                                       

PhDr. Mikuláš Komanický   

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
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R O K O V A N I E 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2011, ktorým sa určujú 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 

___________________________________________________________________________ 

UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ 

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

  

 JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta informoval, že sa po porade s poslaneckými 

klubmi a na základe vlastného rozhodnutia rozhodol, že nebytová komisia bude od budúceho 

týždňa poslanecká. Týmto poprosil predsedov poslaneckých klubov, aby mu odovzdali 

návrhy  na členov tejto komisie. 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ  –   tento 

návrh všeobecne záväzného nariadenia  bol prerokovaný  v  komisiách MsZ pre disponovanie 

s majetkom mesta a finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií. Bol prerokovaný aj 

v mestskej rade. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov bol predmetom interného 

pripomienkovania, ako aj verejného pripomienkovania v zmysle zákona o obecnom zriadení. 
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Výsledky pripomienkového konania, ako aj stanoviská komisií, uznesenie mestskej rady je 

súčasťou materiálu. 

 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – Ing. Andrea Turčanová, Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Mária 

Čížiková, Ing. Alexander Ernst, Ing. Igor Andrejčák, Ing. Marta Kollárová, PhD.,             

PhDr. Michal Kaliňák, JUDr. René Pucher a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

 

           Predseda návrhovej komisie Ing. Ľudovít Malaga predniesol návrh návrhovej  komisie 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2011, ktorým sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov –  

Strana 2/16 – bez zmeny tak, ako bolo navrhované; 

Strana 3/16 – bez zmeny; 

Strana 4/16 – písm. j) sa mení na dobu určitú dlhšiu ako 3 roky; 

Strana 4/16 – „Primátor rozhoduje o:“ písm. d) v prenájme alebo výpožičke nehnuteľného 

majetku na dobu do 3 rokov; (to je navrhovaná zmena) 

Strana 5/16 – Článok V bod 3. tvoria jeden funkčný celok v obstarávacej hodnote                   

nad 30 000 €; 

Strana 6/16 – bez zmeny; 

Strana 7/16 – bez zmeny; 

Strana 8/16 – Článok IX – Postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv v bode 10. je táto zmena: 

Mesto si môže v kúpnej zmluve, ktorou prevádza vlastníctvo k majetku mesta, vyhradiť účel, 

na ktorý bude majetok využívaný. V takejto zmluve musia byť konkrétnymi ustanoveniami 

špecifikované: 

a) termín, od ktorého je nadobúdateľ povinný začať plniť vyhradený účel a právo mesta 

odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodržania tohto termínu; 

b) lehota, počas ktorej má byť vyhradený účel zachovaný a právo mesta odstúpiť od 

kúpnej zmluvy v prípade nedodržania tejto lehoty; 
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c) podmienky a proces vrátenia kúpnej ceny v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany 

mesta, pričom mesto vráti kúpnu cenu až po prevedení majetku späť do vlastníctva 

mesta a uvedení predmetu kúpy do pôvodného stavu, ak sa strany nedohodnú inak; 

d) povinnosť nadobúdateľa zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade odstúpenia od zmluvy    

zo strany mesta z dôvodu nenaplnenia vyhradeného účelu v stanovenom termíne, 

pričom sa zmluvná pokuta vypočíta v sume rovnajúcej sa cene za nájom predmetu 

kúpy podľa určených všeobecne záväzných právnych predpisov za každý deň odo dňa 

nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy až do dňa prevodu majetku späť do vlastníctva 

mesta; 

e) určenie termínov splatnosti zmluvnej pokuty v prospech mesta, pričom by mala byť 

splatná po častiach vždy do 15-tého dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom 

boli naplnené podmienky pre jej zaplatenie; 

f) právo mesta započítať svoje pohľadávky zo zmluvnej pokuty oproti záväzku vrátiť 

kúpnu cenu v prípade odstúpenia od zmluvy. Informácia o odstúpení od zmluvy bude 

predložená na najbližšie zasadnutie MsZ, ak bol prevod vlastníctva k majetku mesta 

schválený mestským zastupiteľstvom. 

Strana 10/16 – bod 5. dvakrát sa mení na dobu do 3 rokov – Ponuky na prenájom 

nehnuteľnosti na dobu do 3 rokov a takisto nájomných zmlúv na dobu určitú do 3 rokov        

(z 5 na 3 roky); 

Strana 10/16 – bod 6. zmena na dobu určitú nad 3 roky; 

Strana 10/16 – bod 7.  patrí uzatváranie nájomných zmlúv na dobu určitú do 3 rokov a taktiež 

v prípade prenájmov na dobu určitú nad 3 roky; 

Strana 11/16 – bez zmeny; 

Strana 12/16 – Článok XIV – Práva a povinnosti správcu bod 5. tam sa tiež menia doby        

na dobu 3 roky, resp. na dobu určitú nad 3 roky; 

Strana 13/16 – je zmena v Článku XVI – Podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných 

spoločnostiach v bode 2 zmena v takomto znení: Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 

obchodnej spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva Mesto Prešov, ako jeden 

z akcionárov obchodnej spoločnosti s účasťou mesta alebo ako jediný akcionár spoločnosti 

prostredníctvom orgánov mesta. Orgánmi mesta Prešov sú: a) Mestské zastupiteľstvo,           
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b) primátor mesta; Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o: a) zmene stanov spoločnosti, b) 

zvýšení alebo znížení obchodného imania spoločnosti, c) zrušení spoločnosti, d) voľbe 

a odvolaní členov predstavenstva, členov dozornej rady spoločnosti a konateľov spoločnosti 

zastupujúcich mesto, e) schválenie ročnej účtovnej uzávierky, rozhodnutie o rozdelení zisku 

vrátane určenia tantiém a dividend, f) nadobudnutí hmotného alebo nehmotného investičného 

majetku v hodnote nad 30 000 € vrátane nadobudnutia takého majetku formou nájmu 

a právom kúpy, g) prijatie bankového úveru alebo iného záväzku napr. zmenky, h) prevode 

obchodného podielu mesta v spoločnosti; i) zrušení a zániku majetkovej účasti mesta 

v spoločnosti, j) nakladaní s cennými papiermi vo vlastníctve spoločnosti. 

Strana 14/16 – bod 3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia, v ktorom rozhoduje primátor 

mesta samostatne patrí: a) nadobudnutie a predaj hnuteľného hmotného a nehmotného 

investičného majetku v obstarávacej hodnote do 30 000 € vrátane, b) rozhodnutie o ďalších 

otázkach, ktoré právne predpisy alebo stanovy, resp. zakladajúca listina spoločnosti zveruje 

do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. 

Strana 16/16 – Článok XXI– Záverečné ustanovenia bod 5. v takomto znení: Dňom účinnosti 

tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 139/2005, ktorým sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, VZN č. 155/2006, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 139/2005. Dopĺňa sa bod 6. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa zrušuje VZN č. 142/2005 o cenách za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta 

a VZN č. 161/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 142/2005. 

 

 Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ Ing. Alexandra Ernsta – „Článok IV bod 1 

písm. d) bude znieť:  prevody vlastníctva hnuteľného majetku, a to jednotlivej veci alebo 

súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej  hodnote nad 20 000 €.“ 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 4:  za: 9                                      proti: 1                                 zdržalo sa: 18 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 
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Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ Ing. Alexandra Ernsta – „Článok IV bod 2 

písm. a) bude znieť:  prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku, a to jednotlivej veci alebo 

súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej hodnote do 20 000 € vrátane.“ 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 5:  za: 9                                      proti: 0                                 zdržalo sa: 19 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 

 

Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ Ing. Alexandra Ernsta – „Článok V bod 3 

bude znieť:  Schváleniu MsZ podlieha aj nadobúdanie hnuteľného majetku spôsobmi 

uvedenými v bode 1 písm. a) – c) a e), a to jednotlivej veci alebo súboru vecí tvoriacich  jeden 

funkčný celok v obstarávacej hodnote nad 20 000 €. V ostatných prípadoch rozhoduje 

primátor.“  

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 6:  za: 9                                      proti: 0                                 zdržalo sa: 19 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 

 

Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ PhDr. Michala Kaliňáka, ktorý navrhol 

definíciu prípadov hodných osobitného zreteľa – „Prípady hodné osobitného zreteľa sú také 

prípady, pri ktorých je treba zohľadniť iný ako ekonomický záujem mesta a napomáhajú pri 

plnení sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych úloh samosprávy. Súčasťou kúpnopredajnej 

zmluvy  v rámci prevodov hodných osobitného zreteľa bude dôvodová správa k predmetnému 

majetkovému prevodu. K prípadu hodného osobitného zreteľa sa pred schválením 

v mestskom zastupiteľstve vyjadrí príslušný výbor mestskej časti. Zákaz ďalších prevodov 

majetkového prevodu schváleného režimom prípadu hodného osobitného  zreteľa na tretiu 

osobu bez súhlasného stanoviska mestského zastupiteľstva. Majetkový prevod schválený 

v rámci režimu prípadu hodného osobitného zreteľa bude v deviatom mesiaci od podpisu 

zmluvy predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva ako informatívna správa o plnení 

účelu hodného osobitného zreteľa.“ 
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PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 7:  za: 9                                      proti: 0                                 zdržalo sa: 17 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 

 

Hlasovanie o zmenách v texte tak, ako ich predniesol predseda návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 8:  za: 19                                    proti: 1                                 zdržalo sa: 8 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Zmeny prijaté. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

u z n á š a    s a    a    s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. .../2011, ktorým sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov; 

ž i a d a 

UKomisiu pre disponovanie s majetkom mesta 

zaoberať sa pripomienkami  v  Článku XII o zriaďovaní vecných bremien na majetku mesta 

a v Článku VII Spôsoby prevodov vlastníckeho práva k majetku mesta v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa; 

r u š í 

uznesenie číslo 123/1996 z 25.3.1996. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 9:  za: 19                                    proti: 2                                 zdržalo sa: 7 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

  

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 98/2011 
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3. Návrh zmien členov orgánov obchodných spoločností  s účasťou mesta Prešov 

___________________________________________________________________________ 

UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ 

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ – vedúci 

odboru predložil jednu zmenu v navrhovanom uznesení, ktorá sa týka odvolania predsedov 

a členov dozornej rady za mesto Prešov v DPmP, a. s. a to Jána Tobiáša, člena a PhDr. Jána 

Tobiáša, člena, ide o dvoch členov dozornej rady, ktorý sú volení zamestnancami spoločnosti 

to znamená, že za mesto Prešov nemôžu byť tak, ako sú navrhovaní. 

 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – Ing. Alexander Ernst, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. 

Mária Čížiková, PhDr. Michal Kaliňák, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Igor 

Andrejčák. 

            JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

  

Hlasovanie o časti návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej 

komisie Ing. Ľudovít Malaga – 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

s c h v a ľ u j e 

a) odvolanie  

  Predsedu a členov predstavenstva za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

Ing. Petra Janusa, predsedu 

Jána Čižmára, člena 

Ing. Jána Tirpáka, člena 

PhDr. Petra Dorčáka, člena 

Ing. Vieru Haľkovú, člena 

 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

  

Strana 13/29 
 

F – MsÚ/SP-01/24/1 
 

 

 

 Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

       JUDr. Milana Berdisa, predsedu   

       Mgr. Stanislava Ferenca, člena 

       PhDr. Ivana Benka, člena 

       Ing. Mariána Kohuta, člena 

 

 Predsedu a členov predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 PhDr. Milana Lacu, predsedu 

 Ing. Andreu Marcinkovú, podpredsedu 

 Ing. Mikuláša Bodnára, člena 

     Jaroslava Fenčáka, člena 

 MUDr. Vasiľa Janka, člena 

 Ing. Martu Kollárovú, PhD., člena 

 

 Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 Margarétu Gajdošovú, predsedu 

Mariána Kurhajca, člena  

 

 Podpredsedu a člena predstavenstva za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 MUDr. Miroslava Lukáča, podpredsedu 

 Ing. Jána Balúna, člena 

 

 Člena dozornej rady za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 MUDr. Jozefa Balážiho, člena 

 

 Predsedu a členov predstavenstva za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 Ing. Branka Benka, MBA, predsedu 

 Ing. Miroslava Biroša, člena 
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 Ing. Martu Kollárovú, PhD., člena 

 

  Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 JUDr. Katarínu Ďurčanskú, predsedu 

 Mgr. Jána Garaja, člena 

 Ing. Františka Vaška, člena 

 

  Člena predstavenstva za mesto Prešov v 1.FC Tatran, a. s. : 

 MUDr. Jána Ahlersa, člena 

 

 Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v Prešov REAL, s. r. o. : 

Ing. Ľubomíra Červeňáka, predsedu 

Ing. Stanislava Gobana, člena 

doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH, člena  

 

 Členov dozornej rady za mesto v MSS Prešov,  s. r. o. : 

 PaedDr. Miroslava Benka, predsedu 

MUDr. Igor Smolka, člena 

 Ing. Soňu Bošelovú, člena 

   

Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. : 

 Ing. Svetlanu Pavlovičovú, predsedu 

 Ing. Martu Ramazetterovú, člena 

 Janku Tinkovú, člena  

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 10:  za: 19                          proti: 8                      zdržalo sa: 2 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Prijatá časť uznesenia. 
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Hlasovanie o časti návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej 

komisie Ing. Ľudovít Malaga – 

b) zvolenie   

Členov predstavenstva za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

Ing. Petra Janusa 

MUDr. Vasiľa Janka 

Ing. Richarda Drutarovského 

doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH 

JUDr. Reného Puchera 

Návrhová komisia odporúča valnému zhromaždeniu zvoliť za predsedníčku 

predstavenstva v DPmP, a. s. doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH. 

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 11:  za: 19                          proti: 1                      zdržalo sa: 9 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Prijatá časť uznesenia. 

 
Hlasovanie o časti návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie 

Ing. Ľudovít Malaga – návrhová komisia odporúča valnému zhromaždeniu zvoliť                  

za predsedníčku predstavenstva v DPmP, a. s. doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., 

MPH. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 12:  za: 18                          proti: 1                      zdržalo sa: 8 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Prijatá časť uznesenia. 
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Ing. Svetlana Pavlovičová, predsedníčka Poslaneckého klubu SMER-SD a nezávislých 

poslancov stiahla nomináciu poslancov ich poslaneckého klubu vzhľadom k tomu, že nebolo 

rešpektované ani pomerné zastúpenie poslancov, materiál nebol ani v mestskej rade a je veľmi 

rýchle šitý. Taktiež materiál nerieši spoločnosť Lapanč a z materiálu nie je jednoznačne jasné, 

v ktorých spoločnostiach uplynulo funkčné obdobie orgánov. 

 

Hlasovanie o časti návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej 

komisie Ing. Ľudovít Malaga –  

zvolenie 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

            Mgr. Stanislava Ferenca 

MUDr. Danielu Mrouahovú 

Ing. Mariána Barana 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 13:  za: 18                          proti: 3                      zdržalo sa: 6 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Prijatá časť uznesenia. 

 

Hlasovanie o časti návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej 

komisie Ing. Ľudovít Malaga –  

Členov predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 Mgr. Fabiána Novotného 

            Stanislava Gregu 

            Ing. Andreu Turčanovú 

            MUDr. Petra Kleina 

            Ing. Jozefa Višňovského 

            Richarda Hympana 
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Členov dozornej rady za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 Ing. Jozefa Čokina 

PhDr. Ivana Benka 

 

Členov predstavenstva za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 Ing. Juraja Hrehu 

            Mgr. Petra Haasa 

 

 Člena dozornej rady za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 Ing. Radka Lapoša 

 

 Členov predstavenstva za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 MUDr. Karola Kyslana, PhD. 

            Ing. Štefana Szidora 

            JUDr. Reného Puchera 

 

  Členov dozornej rady za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 Ing. arch. Viktora Tkačíka 

            Mgr. Máriu Čížikovú 

            JUDr. Katarínu Ďurčanskú 

            PhDr. Radovana Bačíka, PhD. 

 

 Člena predstavenstva za mesto Prešov v 1. FC Tatran, a. s. : neobsadené miesto 

 

 Členov dozornej rady za mesto Prešov v Prešov REAL, s. r. o. : 

Bc. Jozefa Husovského 

PhDr. Martina Lipku, PhD. 
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Členov dozornej rady za mesto v MSS Prešov,  s. r. o. : 

 Ing. Soňu Bošelovú 

            Mgr. Helenu Zamborskú 

 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. : 

 Ing. Andreja Budaya 

            Rudolfa Vojta 

 

a poveruje primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho 

zvolať valné zhromaždenie obchodných spoločností, kde je mesto Prešov jediným 

akcionárom alebo spoločníkom a na valnom zhromaždení: 

a) odvolať 

Predsedu a členov predstavenstva za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

Ing. Petra Janusa, predsedu 

Jána Čižmára, člena 

Ing. Jána Tirpáka, člena 

PhDr. Petra Dorčáka, člena 

Ing. Vieru Haľkovú, člena 

 

 Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

       JUDr. Milana Berdisa, predsedu   

       Mgr. Stanislava Ferenca, člena 

       PhDr. Ivana Benka, člena 

       Ing. Mariána Kohuta, člena 

 

 Predsedu a členov predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 PhDr. Milana Lacu, predsedu 

 Ing. Andreu Marcinkovú, podpredsedu 
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 Ing. Mikuláša Bodnára, člena 

     Jaroslava Fenčáka, člena 

 MUDr. Vasiľa Janka, člena 

 Ing. Martu Kollárovú, PhD., člena 

 

Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 Margarétu Gajdošovú, predsedu 

Mariána Kurhajca, člena 

 

Predsedu a členov predstavenstva za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 Ing. Branka Benka, MBA, predsedu 

 Ing. Miroslava Biroša, člena 

 Ing. Martu Kollárovú, PhD., člena 

 

 Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 JUDr. Katarínu Ďurčanskú, predsedu 

 Mgr. Jána Garaja, člena 

 Ing. Františka Vaška, člena 

 

Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v Prešov REAL, s. r. o. : 

Ing. Ľubomíra Červeňáka, predsedu 

Ing. Stanislava Gobana, člena 

doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH, člena  

 

Členov dozornej rady za mesto v MSS Prešov,  s. r. o. : 

 PaedDr. Miroslava Benka, predsedu 

MUDr. Igora Smolka, člena 

 Ing. Soňu Bošelovú, člena 
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Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. : 

 Ing. Svetlanu Pavlovičovú, predsedu 

 Ing. Martu Ramazetterovú, člena 

 Janku Tinkovú, člena  

 

b) zvoliť 

Členov predstavenstva za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

MUDr. Vasiľa Janka 

Ing. Richarda Drutarovského 

doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH 

JUDr. Reného Puchera 

Ing. Petra Janusa 

 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v DPmP, a. s. : 

       Mgr. Stanislava Ferenca 

MUDr. Danielu Mrouahovú 

Ing. Mariána Barana 

        

 Členov predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 Mgr. Fabiána Novotného 

            Stanislava Gregu 

            Ing. Andreu Turčanovú 

            MUDr. Petra Kleina 

            Ing. Jozefa Višňovského 

            Richarda Hympana 

 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v TSmP, a. s. : 

 Ing. Jozefa Čokina 

PhDr. Ivana Benka 
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Členov predstavenstva za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

 MUDr. Karola Kyslana, PhD. 

            Ing. Štefana Szidora 

            JUDr. Reného Puchera 

 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v IPZ Prešov, a. s. : 

            Ing. arch. Viktora Tkačíka 

            Mgr. Máriu Čížikovú 

            JUDr. Katarínu Ďurčanskú 

            PhDr. Radovana Bačíka, PhD. 

 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v Prešov REAL, s. r. o. : 

Bc. Jozefa Husovského 

PhDr. Martina Lipku, PhD. 

 

Členov dozornej rady za mesto v MSS Prešov,  s. r. o. : 

 Ing. Soňu Bošelovú 

            Mgr. Helenu Zamborskú 

   

Členov dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. : 

 Ing. Andreja Budaya 

            Rudolfa Vojta 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 14:  za: 19                          proti: 6                      zdržalo sa: 3 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Prijatá časť uznesenia. 
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Hlasovanie o časti návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej 

komisie Ing. Ľudovít Malaga –  

c) určiť za 

Predsedu predstavenstva v DPmP, a. s. : 

doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., MPH 

   

 Predsedu predstavenstva v TSmP, a. s. : 

  Mgr. Fabiána Novotného 

 

Predsedu predstavenstva v IPZ Prešov, a. s. : 

   JUDr. Reného Puchera 

 

  

v obchodných  spoločnostiach, v ktorých má mesto Prešov majetkovú účasť menej ako 100 % 

iniciovať alebo požiadať o zvolanie valného zhromaždenia ktoré: 

 

a) odvolá 

 Podpredsedu a člena predstavenstva za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 MUDr. Miroslava Lukáča, podpredsedu 

 Ing. Jána Balúna, člena 

    

Člena dozornej rady za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 MUDr. Jozefa Balážiho, člena 

 

Člena predstavenstva za mesto Prešov v 1.FC Tatran, a. s. : 

 MUDr. Jána Ahlersa, člena 
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Predsedu a členov dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. : 

 Ing. Svetlanu Pavlovičovú, predsedu 

 Ing. Martu Ramazetterovú, člena 

 Janku Tinkovú, člena  

 

b) zvolí  

Členov predstavenstva za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 Ing. Juraja Hrehu 

            Mgr. Petra Haasa 

 

Člena dozornej rady za mesto Prešov v Spravbytkomfort, a. s. : 

 Ing. Radka Lapoša 

 

Člena predstavenstva za mesto Prešov v 1. FC Tatran, a. s.: neobsadené miesto 

 

 

Členov dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. : 

 Ing. Andreja Budaya 

            Rudolfa Vojta 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 15:  za: 19                          proti: 8                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Prijatá časť uznesenia. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 99/2011 
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4. Návrh vecného zoznamu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov           

na obnovu a rekonštrukciu 

___________________________________________________________________________ 

UPredkladá:U Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta –  

Mesto Prešov plánuje na svojom území komplexnú obnovu vybraných úsekov miestnych 

komunikácií (ciest a chodníkov) s cieľom vylepšenia ich stavebného a dopravnotechnického 

stavu. Do realizácie tohto projektu boli vybrané komunikácie v nevyhovujúcom a havarijnom 

technickom stave, s nadmernou mierou pozdĺžnych a priečnych nerovností a narušením 

asfaltového krytu vozovky. Plánované opravy jednotlivých komunikácií zachovávajú ich 

šírkové parametre a sú cielené na súvislú výmenu živičných krytov vozoviek, obrubníkov, 

vylepšenie spádových pomerov odvodnenia vozoviek a výškovú úpravu uličných vpustí 

dažďovej kanalizácie, šachiet a šupátok, nachádzajúcich sa v telese cestnej komunikácie.       

Z prvotného zoznamu miestnych komunikácií, ktorý bol zadefinovaný správcom miestnych 

komunikácií pre podobný projekt už v roku 2008, bol zostavený nový zoznam miestnych 

komunikácií vybraných na obnovu a rekonštrukciu a to na základe záverov z mimoriadneho 

spoločného zasadnutia Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 

a Komisie MsZ finančnej plánovacej a správy mestských organizácií uskutočneného dňa 

17.5.2011 a záverov z výjazdového rokovania - obhliadky miestnych komunikácií v teréne 

určenou komisiou z radov poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 30.5.2011.      

Na základe záverečnej kontroly navrhovaného zoznamu miestnych komunikácií správcom 

miestnych komunikácií došlo ku korekcii v bode Č. 3.1. Pôvodne navrhovaný chodník na 

ulici M. Čulena bol správcom zrekonštruovaný v jeseni 2010. Tento chodník bol preto             

v zozname nahradený chodníkom na Levočskej ulici (v časti Sídliska II, úseku od ulice 

Obrancov mieru v smere k OD LIDL) so zachovaním plošnej výmery. Účelom tohto 

materiálu je návrh vecného zoznamu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov 

určených na obnovu a rekonštrukciu, ktorý bude podkladom pre ďalšiu prípravu realizácie 

tohto zámeru. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – PhDr. Ivan Benko, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Alexander Ersnst, PaedDr. Miroslav 

Benko, Stanislav Grega, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Marta Kollárová, PhD., JUDr. René 

Pucher a Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie 

Ing. Ľudovít  Malaga – 

 Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 s c h v a ľ u j e 

1. vybraný zoznam miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov s realizáciou v roku 

2011 v rámci bežnej údržby a opráv ciest a chodníkov na území mesta Prešov. Jedná sa o tieto 

miestne komunikácie: 

Ulica Volgogradská od zastávky MHD „Námestie Kráľovnej pokoja“ po križovatku 

s Mukačevskou ulicou 116 000,00 €; 

Ulica Marka Čulena – Odborárska – Sázavského – Kollárova v čiastke 240 000,00 €; 

VMČ č. 3: chodníky Ulica Jahodová, Šidlovská, Sabinovská v čiastke 50 000,00 €; 

VMČ č. 4: Ulica Okružná – komunikácia medzi križovatkami ulíc Ku Kumštu 

a Remscheidská v čiastke 64 000,00 €; Okružná ulica chodník vpravo medzi križovatkami 

ulíc Ku Kumštu a Remscheidská 5 000,00 €; Ulica Požiarnická chodník vľavo 200 m 

15 000,00 €; 

VMČ č. 5: Kysucká ulica medzi križovatkami ulíc Laca Novomeského – Solivarská  

v náklade 99 000,00 € a Kysucká ulica chodník vľavo medzi križovatkami ulíc Bencúrova – 

Solivarská  v náklade 16 000,00 €; 

VMČ č. 6: chodníky podľa určenia,  pešie ťahy a vnútrobloky komunikácii na uliciach 

Bernolákova, Dubová, Popradská, Bratislavská, Alexandra Matušku, Zemplínska a Pavla 

Horova v náklade 90 000,00 €; 

VMČ č. 7: Ulica Vihorlatská, Sibírska medzi križovatkami ulíc Vihorlatská č. 5 – Sibírska          

č. 28 v náklade 55 000,00 €; Ulica Sibírska od čísla 28 – prístupová komunikácia v náklade 

44 000,00 €; 
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2. úhradu za vykonané práce v zmysle vybraného zoznamu miestnych komunikácií                 

vo vlastníctve mesta Prešov realizovať na ťarchu rozpočtu mesta Prešov v roku 2012 

v maximálnej výške 800 000,00 €.  

ž i a d a 

Uprimátora mesta 

o vypracovanie a predloženie do mestského zastupiteľstva návrhu Koncepcie trvalej obnovy 

a rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov.  

Termín: november 2011 

PREZENTÁCIA – 18 poslancov 

HLASOVANIE č. 16:  za: 18                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 

100/2011 

 

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
___________________________________________________________________________ 

UPredkladá:U Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ 

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ  –  majetkové 

prevody boli prerokované komisiou MsZ v Prešove  pre  disponovanie  s  majetkom  mesta   

dňa 27.7.2011 a Mestskou radou v Prešove dňa  17.8.2011. Výpis z uznesenia komisie  MsZ pre 

disponovanie s majetkom mesta a uznesenie Mestskej rady v Prešove  sú súčasťou materiálu. 

 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta v úvode stiahol bod 18 (nie bod 4), bod 19 a bod 

23. 

 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – Ing. Andrea Turčanová, Ing. Ľudovít Malaga, Stanislav Grega. 
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JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy, 

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Andrei Turčanovej – z návrhu na uznesenie 

stiahnuť bod 24.  

PREZENTÁCIA – 18 poslancov 

HLASOVANIE č. 17:  za: 18                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Návrh prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA – 19 poslancov 

HLASOVANIE č. 18:  za: 19                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 

101/2011 

6. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb            

       v Pamiatkovej  rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov za I. polrok 

       2011 

___________________________________________________________________________ 

UPredkladá:U Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta –    

informatívna správa bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Prešove na II. polrok 2011.  Informatívna správa bola predložená v členení na 

aktivity v pamiatkovej rezervácii, teda v centre mesta Prešov a na jeho ostatnom území, ktoré 

mapuje dianie, prípravu investícií na území mesta Prešov v I. polroku 2011. Prehľad 

pripravovaných investícií a komentár je uvedený v správe. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslankyňa 

MsZ – Ing. Marta Kollárová, PhD. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukončil rozpravu k tomuto bodu. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA – 18 poslancov 

HLASOVANIE č. 19:  za: 17                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 

102/2011 

 
 
7. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

 

Hlasovanie o vystúpení pána Grofčíka. 

PREZENTÁCIA – 19 poslancov 

HLASOVANIE č. 20:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 2 

Návrh prijatý. 

Pán Grofčík vystúpil s problematikou útulku pre zvieratá – mačky. 

 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ospravedlnil svoju ďalšiu neprítomnosť 

a odovzdal riadenie X. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove               

JUDr. Renému Pucherovi, zástupcovi primátora mesta. 

 



8 Mestske zastupitel'stvo v Presove Vytlacok: 

Mesto Presov 

V rozprave opakovane vystupili - JUDr. Rene Pucher, zastupca primatora mesta, 

poslanci MsZ - lng. arch. Viktor Tkacik, Mgr. Peter Krajfiak, PhDr. Milan Laca, 

lng. Alexander Ernst, PaedDr. Miroslav Benko, Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Rudolf 

Dupkala, lng. Ludovit Malaga, lng. Marta Kollarova, PhD., PhDr. Martin Lipka, PhD. 

a lng. Jozef Visnovsky, prednosta MsU. 

Mestske zastupitel'stvo v ramci tohto bodu uznesenie neprijimalo. 

• 
JUDr. Rene Pucher, zastupca primatora mesta po vycerpani programu rokovania 

o 19.00 vyhlasil X. riadne zasadnutie Mestskeho zastupitel'stva za ukoncene. 

Zaznam z X. riadneho zasadnutia Mestskeho zastupitel'stva v Presove je spracovany 

na zaklade elektronickeho zaznamu. 

VV)
Ing. JozefVISNOVSKY JUDr. Pavel AGYARI� 

prednosta MsU primator mesta� 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zapisnice:� 

Mgr. Svetlana Buckova PhDr. Martin Lipka, PhD.� 

\~,~ PhDr. Mikulas Komanicky� 
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