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Z á p i s n i c a 

zo XVI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 7.3.2012 

v  zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

Prítomných

 

  – 28 poslancov  

Mgr. Peter Haas, písomne ospravedlnený 

Neprítomní: 

Ing. Ľudovít Malaga, písomne ospravedlnený 

PhDr. Michal Kaliňák, písomne ospravedlnený 

 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Prítomný: 

 

Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ 

Ďalší prítomní: 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

Mgr. Maroš Handzo, riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ 

Mgr. Katarína Kireta, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

vedúci oddelení: 

Vladimír Babylonský, Ing. Andrea Burdová, Mgr. Ivana Iliášová, Ing. František Šarišský,          

Ing. Jana Šarišská, Ing. Mária Rušinová, Ing. arch. Vladimír Ligus, PaedDr. Jozef Smetana 
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Ďalší zamestnanci mesta:  

PhDr. Anna Böhmerová, PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, hovorkyňa primátora mesta,               

Mgr. Mikuláš Štroncer, asistent primátora mesta, JUDr. Beáta Findišová, právnička,                           

Mgr. Svetlana Bučková,  zapisovateľka,  Iveta Fecková. 

 

Zástupcovia organizácií zriadených mestom a obchodných spoločností založených mestom:                

Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov, Mgr. Peter Bobko a Ing. Juraj Hudáč, konatelia 

PREŠOV REAL, s.r.o., Ing. Peter Janus, riaditeľ DPMP, a. s., Ing. Jozef Višňovský, riaditeľ 

TSmP, a. s., Ing. Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytkomfort, a. s., Ing. Peter Smutný, 

konateľ SaZÚPC, s. r. o., Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 

 

Zástupcovia tlače, rozhlasu a TV  

 

 XVI. 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 – 27 prítomných  poslancov   

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 27, čím 

skonštatoval, že  XVI. riadne rokovanie MsZ v Prešove je uznášaniaschopné.  

 

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

Mestského zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. Na stôl bol predložený materiál 

„Informatívna správa o rekonštrukcii objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ a doplnok k materiálu 

pod poradovým číslom 6 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov“. 
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 V bode „Rôzne“ bol predložený materiál: 

Informatívna správa o rekonštrukcii objektu Sklad soli Solivaru Prešov 

Predkladá:

 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Zo  XVI. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva stiahol z materiálu pod poradovým 

číslom 7 „Návrh na schválenie majetkových prevodov“ bod 9 v obidvoch alternatívach – ide 

o alternatívy riešenia parkovacích miest na Sídlisku Sekčov, kde záujemca predložil iný návrh 

a preto  je potrebné, aby ho znova posudzovala majetková komisia. 

 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. arch. Viktor Tkačík. 

 

Poslanec MsZ PaedDr. Miroslav Benko predniesol návrh – „stiahnuť bod 6 „Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Prešov“ z programu“, o ktorom sa hlasovalo takto: 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 1:  za: 10               proti: 1             zdržalo sa: 16 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 

 

Ing. arch. Viktor Tkačík, poslanec MsZ požiadal, aby sa v  bode 10 „Návrh rozpočtového 

opatrenia č. 1“ hlasovalo o vystúpení občana mesta pána Emila Osavčuka. 

 

 Hlasovanie o návrhu programu XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva          

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 2:  za: 22              proti: 0             zdržalo sa: 5 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 
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 Program XVI. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto:  

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na území 

Pamiatkovej rezervácie Prešov a na ostatnom území mesta v  II. polroku 2011 a zhodnotenie 

za rok 2011 

       Predkladá:

3. Komplexná informácia o úverovej zaťaženosti mesta Prešov 

 Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a  urbanistiky  MsÚ 

       Predkladá:

4. Návrh na preschválenie účelu použitia finančných prostriedkov z obligatórneho príspevku 

Recyklačného fondu pre Technické služby mesta Prešov, a. s. 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

       Predkladá:

5. Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., na rok 2012 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

       Predkladá:

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Prešov 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

       Predkladá:

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

       Predkladá:

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

       Predkladá:

9. Správa o aktuálnom stave implementácie I. etapy projektu „ZŠ – Československej armády“ – 

rekonštrukcia 2. pavilónu 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

       Predkladá:

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ 

      Predkladá:

 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 
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11. Návrh na vytvorenie skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove k naplneniu 

memoranda EHMK 2013 – uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 165/2012                

zo dňa 25.01.2012 

       Predkladá

12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a o  kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov  

za II. polrok 2011 

: Mgr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ 

       Predkladá:

13. Návrh na zaradenie školských stredísk záujmovej činnosti do siete škôl a školských zariadení 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

       Predkladá:

14. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z  následnej finančnej 

kontroly hospodárenia prepravnej služby a jedální 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ 

       Predkladá:

 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

Rôzne: 

15. Informatívna správa o rekonštrukcii objektu Sklad soli Solivaru Prešov 

       Predkladá:

 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

16. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 

17. Záver 

 

V súlade s programom XVI. 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. Na základe 

návrhov predsedov poslaneckých klubov za členov návrhovej komisie predložil tento návrh               

na voľbu členov – 

za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD: 

MUDr. Vasiľ Janko 

Mgr. Peter Krajňák 
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za Klub nezávislých poslancov: 

JUDr. René Pucher 

PhDr. Martin Lipka, PhD. 

za Poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

Ing. Igor Andrejčák 

 

Hlasovanie o zriadení návrhovej komisie a voľbe jej členov. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 3:  za: 28                             proti: 0                        zdržalo sa: 0 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

           Primátor mesta skonštatoval, že návrhová komisia bola zriadená a zvolená v zložení, 

v akom  navrhnutá. 

 
 
 

Zapisovateľka: 

Mgr. Svetlana Bučková 

 

 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení títo poslanci MsZ: 

PaedDr. Miroslav Benko 

Ing. Richard Drutarovský 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 
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R O K O V A N I E 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na území 

     Pamiatkovej rezervácie Prešov a na ostatnom území mesta v  II. polroku 2011 

     a zhodnotenie za rok 2011 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu                     

a urbanistiky MsÚ  –  informatívna správa bola vypracovaná na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove č. 271/2001 a plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Prešove  na I. polrok 2012. 

 

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

MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Marta Kollárová, PhD. a  Ing. Marián Harčarík, 

riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy, 

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 4:  za: 27                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 166/2012 

 

3. Komplexná informácia o úverovej zaťaženosti mesta Prešov 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

MsÚ –  správa bola predložená na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Prešove na I. polrok 2012 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove                          

č. 160/2012. Materiál bol prerokovaný v mestskej rade, uznesenie je súčasťou materiálu. Bol 

prerokovaný aj vo finančnej komisii, uznesenie je súčasťou materiálu. Finančná komisia vydala 

kladné stanovisko s pripomienkami, ktoré v tomto materiáli sú zohľadnené. 

 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Stanislav Kahanec, MUDr. Vasiľ Janko, 

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Alexander Ernst, Ing. Igor Andrejčák, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH, JUDr. René Pucher, PhDr. Rudolf Dupkala, JUDr. Katarína Ďurčanská 

a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta.  

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,    

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Predseda návrhovej komisie PhDr. Martin Lipka, PhD. predniesol návrh návrhovej 

komisie – 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

b e r i e     n a     v e d o m i e 

komplexnú informáciu o úverovej zaťaženosti mesta Prešov; 

u k l a d á 

na základe pripomienok prepracovať uvedený materiál a predložiť ho na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v mesiaci apríl 2012 v bode „Komplexná informácia o finančnej zaťaženosti mesta 

Prešov“; 

prednostovi MsÚ 

ž i a d a 

predložiť stanovisko k uvedenému materiálu; 

hlavného kontrolóra mesta 

p r i j a ť  

opatrenia na zníženie úverovej zaťaženosti mesta Prešov. 

 
Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 5:  za: 25                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 167/2012 
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4. Návrh na preschválenie účelu použitia finančných prostriedkov z obligatórneho príspevku 

Recyklačného fondu pre Technické služby mesta Prešov, a. s. 

________________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

MsÚ – materiál bol predložený na základe požiadavky Technických služieb mesta Prešov, a. s. 

Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, komisia neprijala uznesenie. Materiál bol 

prerokovaný v mestskej rade, uznesenie mestskej rady je súčasťou materiálu. Požiadavka 

obchodnej spoločnosti je predkladaná v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta. 

 

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

Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, PhDr. Ivan Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Ing. Svetlana Pavlovičová, Ing. Andrea Turčanová a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, 

Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ Technických služieb mesta Prešov, a. s. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,    

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 
Predseda návrhovej komisie PhDr. Martin Lipka, PhD. predniesol návrh návrhovej 

komisie – 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

s c h v a ľ u j e 

1.  použitie účelových finančných prostriedkov z obligatórneho príspevku Recyklačného fondu     

vo výške 31.699,68 € nasledovne: 

 − kapitálový transfer na nákup vozidla na zvoz separovane zberaných zložiek komunálneho 

    odpadu; 
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u k l a d á 

− finančné prostriedky uvedené v bode č. 1 zahrnúť do rozpočtu mesta po schválení 

     záverečného účtu mesta za rok 2011; 

prednostovi MsÚ 

− doplniť rámcovú zmluvu so spoločnosťou OSZ-PASKO, n. o. a  Recyklačným  fondom 

o predĺženie termínu a účelu využitia finančných prostriedkov. 

 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 6:  za: 26                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 168/2012 

 

5. Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., na rok 2012 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

MsÚ – tento návrh bol prerokovaný v komisii finančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácií ako aj mestskej rade. Uznesenia sú súčasťou materiálu. Požiadavka spoločnosti je 

predkladaná v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

 

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

Ing. Marta Kollárová, PhD., doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Richard 

Drutarovský, Ing. arch. Viktor Tkačík. 
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JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,    

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

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

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 7:  za: 26                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 169/2012 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 

________________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

MsÚ – obsahom tohto návrhu je viacnásobne opakovaná požiadavka na úpravu a zmenu 

kompetencie pri prijímaní záverov týkajúcich sa predaja nehnuteľného majetku realizovaného 

spôsobom obchodnej verejnej súťaže  a  to z  komisie pre disponovanie s majetkom mesta na 

mestské zastupiteľstvo. Okrem tejto zmeny obsahom navrhovaného všeobecne záväzného 

nariadenia je aj oprava niektorých formálnych chýb, ktoré sa vyskytli pri schvaľovaní pôvodného 

všeobecne záväzného nariadenia ako aj legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení 

s cieľom zosúladiť rovnaké alebo obdobné ustanovenia, nadväzujúce ustanovenia, aby všeobecne 

záväzné nariadenie bolo jednotné v celom kontexte. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia 

v tomto znení ako je, bol schválený v komisii pre disponovanie s majetkom mesta a následne bol 

zverejnený na verejné pripomienkovanie v zmysle zákona o obecnom zriadení. V rámci tohto 

verejného pripomienkovania nebola predložená žiadna pripomienka. Na dnešné rokovanie bola 

predložená doplňujúca informácia k tomuto materiálu, kde je vlastne pre jednoznačnosť uvedené, 
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ako znie pôvodný text, čiže doterajší a ako znie nový text po úprave v zmysle navrhovaného 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Richard 

Drutarovský, Ing. Svetlana Pavlovičová a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta,                          

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,    

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 
 Predseda návrhovej komisie PhDr. Martin Lipka, PhD. predniesol návrh návrhovej komisie: 

Návrhová komisia sa uzniesla na tomto návrhu: 

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. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Prešov takto:  

V Článku VIII  bod 3 druhá odrážka znie nasledovne: „spôsobom obchodnej verejnej súťaže na 

základe podmienok obchodnej verejnej súťaže schválených mestským zastupiteľstvom komisia 

zrealizuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s článkom VII bod 2 písm. a) Zásad a výsledky 

obchodnej verejnej súťaže spolu s návrhom na vybratie najvhodnejšieho z predložených návrhov 

kúpnej zmluvy alebo na prijatie iného záveru v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže 

predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Vybratím najvhodnejšieho z predložených 

návrhov kúpnej zmluvy na základe schválenia mestským zastupiteľstvom prichádza k prijatiu 

návrhu kúpnej zmluvy a mesto je povinné kúpnu zmluvu uzatvoriť.“ 

 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta –  procesuálne upresnil správny postup pri 

prijímaní všeobecne záväzného nariadenia − treba schváliť text nového všeobecne záväzného 

nariadenia a potom uznesenie, ktoré schvaľuje tento text −  treba hlasovať o texte a potom 

o uznesení ako celku. 
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 Hlasovanie o návrhu textu všeobecne záväzného nariadenia tak, ako ho uviedol predseda 

návrhovej komisie PhDr. Martin Lipka, PhD. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 8:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 9 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Návrh prijatý. 

 

 Hlasovanie o uznesení tak, ako je predložené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 9:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 9 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 170/2012 

 

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

MsÚ  –  predložil návrh na schválenie majetkových prevodov mimo majetkového prevodu pod 

poradovým číslom 9, ktorý bol stiahnutý v úvode primátorom mesta. Majetkové prevody boli 

prerokované Komisiou Mestského zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 

dňa 30.1.2012, ktorej výpis z uznesenia je súčasťou materiálu. Návrh na schválenie majetkových 

prevodov prerokovala Mestská rada v Prešove na svojom 2. riadnom rokovaní dňa 15.2.2012, 

ktorej uznesenie je taktiež súčasťou materiálu. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Karol Kyslan, PhD., Mgr. Mária 

Čížiková a Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,  

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

           Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ PaedDr. Miroslava Benka – „vypustiť z materiálu 

bod č. 2 zrušuje.“ 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 10:  za: 13                          proti: 2                      zdržalo sa: 7 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Návrh prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENTÁCIA – 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 11:  za: 18                          proti: 0                      zdržalo sa: 5 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 171/2012 

 

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

 Predložený materiál uviedol  Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ – ide o dva majetkové prevody, ktorých zámery boli schválené 

predchádzajúcimi uzneseniami mestského zastupiteľstva.  
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V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

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

 

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

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 12:  za: 20                          proti: 0                      zdržalo sa: 3 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 172/2012 

 

9.  Správa  o  aktuálnom  stave  implementácie  I.  etapy  projektu  „ZŠ – Československej 

     armády“ –  rekonštrukcia 2. pavilónu 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

 

Predložený materiál uviedla Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

MsÚ – materiál bol včera prerokovaný vo finančnej komisii a bol prerokovaný v mestskej rade.  

 

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

Ing. Svetlana Pavlovičová, Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MUDr. Vasiľ 

Janko, Mgr. Janette Langová, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Igor Andrejčák a Ing. Milan 

Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

MsÚ. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,  

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 13:  za: 9                            proti: 1                      zdržalo sa: 12 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu uznesenie neprijalo. 

 

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

MsÚ – tento návrh bol prerokovaný na včerajšej komisii finančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácií. Obsahuje dva body. Prvý bod súvisí s predchádzajúcou správou, druhý s požiadavkou 

mestskej polície, ktorá je odôvodnená v prílohe materiálu. Finančná komisia na včerajšom 

zasadnutí prijala uznesenie o odporúčaní pre mestské zastupiteľstvo schváliť rozpočtové opatrenie 

č. 1 v rozsahu bodu jedna. K bodu dva neprijala uznesenie. 

 

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

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Alexander Ernst, 

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Svetlana Pavlovičová, Mgr. Peter 

Krajňák, Ing. Igor Andrejčák a Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,  

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Predseda návrhovej komisie PhDr. Martin Lipka, PhD. predniesol návrh návrhovej komisie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č. 1 takto: 

ZRUŠENIE VIAZANOSTI 

Kapitola strategického rozvoja 

43 0912 37 01 836 717002 Rekonštrukcia – ZŠ Čsl. armády – vl. zdroje            16 625,00 € 

Kapitola mestskej polície 

41 0310 16 713001 Nákup interiérového vybavenia                                               1 121,00 € 

to znamená, ten pôvodný návrh, okrem osobného automobilu v sume 15 694,00 €. 

 

 

Poslanec MsZ Mgr. Peter Krajňák – osobné automobily sú pre mestskú políciu potrebné, 

preto dávam návrh, aby sa hlasovalo o pôvodnom uznesení so všetkými troma položkami. 

Protinávrhy k návrhu návrhovej komisie: 

 
Poslanec MsZ Ing. Richard Drutarovský − dávam návrh: ako je text ZRUŠENIE 

VIAZANOSTI to bude bod č. 1 (bude takto označený v tom uznesení) a navrhujem doplniť bod 2., 

ktorý bude znieť takto: Viaže rozpočtové prostriedky v Kapitole strategického rozvoja v položke 

37 01 834 Kapitálové výdavky ZŠ Májové námestie - vlastné zdroje - neoprávnené náklady v sume 

položiek, ktorým sa zrušuje viazanosť v bode 1. 

 

Poslankyňa MsZ Ing. Andrea Turčanová predniesla pozmeňujúci návrh k návrhu Petra 

Krajňáka − on chcel hlasovať o  všetkom, ja by som navrhla, aby sa o všetkom hlasovalo, ale 

samostatne o každej z týchto položiek, ktoré sú navrhnuté. 

 

Poslanec MsZ PaedDr. Miroslav Benko − tak ako povedal pán poslanec Krajňák, aby to 

ostalo pôvodné, ako je v materiáli, ale nie tak, ako pani poslankyňa Turčanová, aby sme hlasovali 

samostatne, ale an blok jedno hlasovanie tak, ako je návrh na uznesenie v materiáli. 
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Hlasovanie o  procesnom návrhu poslankyne MsZ Ing. Andrei Turčanovej − aby sme 

hlasovali osobitne o jednotlivých bodoch. 

PREZENTÁCIA –   poslancov 

HLASOVANIE č. 14:  za:                                             proti:                        zdržalo sa:  

                                                                                                                              nehlasovalo:  

 Zrušené hlasovanie. 

 
Opakované hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Andrei Turčanovej. 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 15:  za: 9                                  proti: 0                               zdržalo sa: 12 

                                                                                                                                      nehlasovalo: 1 

 Návrh neprijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Petra Krajňáka – o pôvodnom uznesení.  

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 16:  za: 19                                  proti: 0                               zdržalo sa: 3 

                                                                                                                                      nehlasovalo: 0 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta skonštatoval, že pôvodný návrh na uznesenie 

bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                                 číslo: 173/2012 

 

V zasadacej miestnosti prebiehala rozprava mimo záznam. 

 

Na podnet poslancov MsZ JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že budeme 

hlasovať ako o celku. Vyzval pána Ing. Richarda Drutarovského, aby predniesol ešte raz svoj 

návrh. 
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Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského – môj návrh teda znie, že pred ten text 

zrušenie viazanosti ten sa označuje ako bod 1. a dopĺňa sa bod 2. Viaže rozpočtové prostriedky 

v Kapitole strategického rozvoja v položke 37 01 834 Kapitálové výdavky ZŠ Májové námestie - 

vlastné zdroje - neoprávnené náklady v sume položiek, ktorým sa zrušuje viazanosť v bode 1.  

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 17:  za: 13                                  proti: 1                               zdržalo sa: 8 

                                                                                                                                      nehlasovalo: 0 

 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté ako celok. Už 

v podstate sa hlasovalo o všetkom, takže sa zmenila viazanosť na  Májové námestie a budeme mať 

času na to, kým sa začne Májové námestie bude 2-3 mesiace trvať.  

 

 Vzhľadom na nesprávny postup mestského zastupiteľstva, ktoré prijalo k jednej veci dve 

uznesenia overovatelia zápisnice po preskúmaní postupu prišli k záveru, že mestské zastupiteľstvo 

v Prešove prijalo uznesenie, ktoré predniesol Mgr. Peter Krajňák. Vzhľadom na Článok XV. 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove hlasovanie o návrhu Ing. Richarda 

Drutarovského bolo nadbytočné. 

 

 K návrhu rozpočtového opatrenia č. 1 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 173/2012. 

 

11. Návrh na vytvorenie skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove k naplneniu 

memoranda EHMK 2013 – uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 165/2012        

zo dňa 25.01.2012. 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Mgr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Mgr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy 

MsÚ – tento materiál bol prerokovaný v mestskej rade s tým, že poslanecké kluby navrhli doplniť 
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do tejto skupiny týchto poslancov: MUDr. Petra Kleina, Mgr. Janette Langovú a PhDr. Rudolfa 

Dupkalu. Mestská rada odporučila schváliť tento materiál. 

 

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

MUDr. Peter Klein, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Marta Kollárová, PhD. a Mgr. Katarína Kireta, 

riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,  

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 18:  za: 17                          proti: 0                            zdržalo sa: 1 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 2 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 174/2012 

 

12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a  o  kontrole vybavovania petícií a sťažností 

  občanov za II. polrok 2011 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

 

Predložený materiál uviedol Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta −  správa bola 

predložená 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. Správa pozostáva z dvoch častí: I. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK                         

za II. polrok 2011; II. Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov na Mestskom 

úrade za II. polrok 2011. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

Ing. Marta Kollárová, PhD., MUDr. Vasiľ Janko, Ing. arch. Viktor Tkačík, Ing. Richard 

Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Igor Andrejčák a Ing. Andrea Burdová, vedúca 

oddelenia investičnej výstavby SSR MsÚ. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,  

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 19:  za: 20                          proti: 0                            zdržalo sa: 0 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 175/2012 

 

13. Návrh na zaradenie školských stredísk záujmovej činnosti do siete škôl a školských 

zariadení 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

 

Predložený materiál uviedla Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

MsÚ –  tento materiál prešiel komisiou pre školstvo a telesnú kultúru a bol prerokovaný v mestskej 

rade. 

 

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

MUDr. Vasiľ Janko, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Andrea Turčanová, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH. 
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JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta po vystúpení všetkých prihlásených do rozpravy,  

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 20:  za: 21                          proti: 0                            zdržalo sa: 2 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 176/2012 

 

14. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z  následnej 

finančnej kontroly hospodárenia prepravnej služby a jedální 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ. 

 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta odovzdal vedenie zasadnutia mestského 

zastupiteľstva JUDr. Renému Pucherovi, zástupcovi primátora mesta. 

 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta,  poslanci 

MsZ – PhDr. Ivan Benko, Ing. arch. Viktor Tkačík. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta po vystúpení všetkých prihlásených do 

rozpravy,  rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec MsZ Ing. arch. Viktor 

Tkačík –  

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

b e r i e     n a     v e d o m i e 

správu o  prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej 

kontroly hospodárenia prepravnej služby a jedální; 

u k l a d á 

vykonať kontrolu prepravných služieb. 

hlavnému kontrolórovi mesta 

Termín: október 2012 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 21:  za: 17                                proti: 0                                zdržalo sa: 4 

                                                                                                                                      nehlasovalo: 3 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 177/2012 

 

15. Informatívna správa o rekonštrukcii objektu Sklad soli Solivaru Prešov 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

 

Predložený materiál uviedla Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

MsÚ –  materiál bol predložený na stôl z toho dôvodu, že až v piatok poobede prišla oficiálna 

odpoveď, lebo sme poprosili generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea, aby sa nám 

k tomuto projektu vyjadril. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta,  poslanci 

MsZ – Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Ivan Benko a Ing. Milan Tkáčik, 

hlavný kontrolór mesta, Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta po vystúpení všetkých prihlásených do 

rozpravy,  rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak,  ako  ho predniesol poslanec MsZ Mgr. Peter 

Krajňák –  

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

b e r i e     n a     v e d o m i e 

informatívnu správu o rekonštrukcii objektu Sklad soli Solivaru Prešov; 

ž i a d a 

zaslať riadiacemu orgánu ROP Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR list, ktorého 

cieľom bude urýchliť konečné rozhodnutie riadiaceho orgánu vo veci obnovy Soľného skladu 

v Solivare.  

primátora mesta 

Termín: 15. marec 2012 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 22:  za: 22                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 2 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 178/2012 
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16. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta,  poslanci 

MsZ – PhDr. Ivan Benko, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. arch. Viktor 

Tkačík, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Janette 

Langová, MUDr. Peter Klein, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Alexander Ernst, Mgr. Peter Krajňák, 

MUDr. Miroslav Lukáč. 

 

Vystúpenie poslanca MsZ PhDr. Ivana Benka tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie o  vystúpení občana mesta pána Emila Osavčuka, ktorý má záujem predniesť 

niektoré rozpočtové skutočnosti. 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 23:  za: 18                          proti: 0                            zdržalo sa: 4 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 0 

 Návrh prijatý. 

 Nasledovalo 5 minútové vystúpenie pána Emila Osavčuka. 

 

Mestské zastupiteľstvo v rámci bodu „Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Prešove“ uznesenie neprijímalo. 

 

 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta po vyčerpaní programu rokovania                 

o 19.00 hod. vyhlásil XVI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove za ukončené. 

 

 

 

 



1;;;1 
Mesto Presov 

Mestske zastupiterstvo v Presove VYtlacok: 

Zamam zo XVI. riadneho zasadnutia Mestskeho zastupitel'stva v Presove je spracovany 

na zaklade elektronickeho zaznamu. 

Ing. Branko BENKO, MBA JUDr. Pavel HAGYARI 

prednosta Ms iT 

~ 
/ 

Zapisovatel'ka: 

Mgr. Svetlana Buckova 

• 

l 
I 
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!)na 2.3.2012 sa v priestoroch OZ Barlicka kom'lla beseda s JUDr. Pavlom Hagyarim primatorom 

mesta Presov. Hlavnou temou besedy bola kvalita zivota flP ooc,mov. Pripomienky sa tykali 

neprisposobenych alebo poskodenych chodnikov v meste, taktiez pristupnosti stavieb obcianskeho 

vyb,wenid, ktora nie je vzdy vyhovujuca. Clenovia kolektivu OZ BarliEka spisali zoznam prave takychto 

I.lsekov iednotlivYch mestskych casti, sti:1vieb: 

I·!lavm!> :'itQvby oblian;;kcho vybQ'{fniq , UP5Vl:lR.- SI{)venska ul. - V"tllP do budovy a pohyb 'line; je aj 

5 pomomu inej osoby komplikovany a na vyssich poschodiarh nemoznY. 

'~lovef1<;kil post() - v centre /Verk~ Posta/- Kde nie je kompetentna osoba na oosluhu rampy pre fud; 

nil voziku. 

~i~I.!.trum..!!l.esto Viacero reStamacnych, obchodnych zariadeni ma minimalne jedeo schoo, kt0rY je 

pre clovdm na voziku nezdolaternY. Konkretne priktady: Bagetilria na Htavnej ulici, Orange predajna 

na Hhwnej ulicL Cuba Libre, Pizza ne! rohu, obchodny dom POINT, Siovenska restauracia, cukriiren 

Viktoria, Pivaren SariS atd'. 

Discokluby su pre rudi na vozikll nepfistupne. 

Me"tsky Illaci- Prechod rampou kmnplikuje objekt umiestnerry priivf' rl'i\ nej, ktorY jej shlw luluje. 

Vystupovat nel podiu v meste sa neda, kv61i tomu, ze nie jf' umie<;tflE~n~ pristupoV8 rampa. 

Ziacln2 bezbdrierov~ said v mesie sa nenachiidza. 

l'fP 'Jolick{lI{}v nedostupnr we v centre - to kton~ je Pod Bn3nkotl "merom na Flmianov(l ulku je 

otvoren€ len do 16:00. lnak sa v centre mesta pre verejnosl hygienicke zafiadenia nenachadzaju. 

• .';idliskd 

SidJi!!~~Q.5f.~kC{)\{ : 1.11. Jurkovicova - prechod od polikliniky f!<~ druhu strom; ma ostrY skloo. Vozickar aj 
Il;~ eL voziku potrebuje pomoc inej osoby. 

P~lm:ion Odevak- nie je pristupny pre tzp. rurl! 

Ulice Pavia HDrovo, Cergovskil (.22 maju pDskodene chodniky, priechodnost' zhorsena, alebo 

Ilt!Hlozrn'l hez pomod. 

l 
<;;,idlisko i 


71\Of~E'rd! kVflHta rhodnikov n~ uliciu:h- Volgogradska, Clementi;;;!], 




PfE'ch(>d 7. DSS Volgogfad~k{1 na namestie KrMovnej Pokoja ma nebezpecny sklor> pre vozickara. 

Lekarerl Schneider - na tJlki Levor.sldl ma rampu, ale jej sklon je bez pomoci inej o50by nesd10dny 

t1 dverp do hudm,"/ su v§csinou na tej strane aka je r<~mpa stale zatvorene. 

~rekvenci;:j nizkopodiazilych autobusov Ila sidlisko 3 je mHlil. t\ problem Je aj v prehfadnosti 

dopwvneho pnrinclku, NiP je jasfie \! ktnn) hodimJ ide nizkopodlazny Clutobus. 

Svabv okoiic- l2siavky Kosicka- strmy prec:hod LeI [hodnik. 

Z'dllle~,lll')VJnie TZP. obranov· IPZ Zaborske -tlak mesta f!a inveslorDv pre vytvorenie pracDvnych 
mje~t pie fudi 11<1 voziku 
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