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Z á p i s n i c a 

zo XVII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 28.3.2012 

v  zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

Prítomných

 

  – 30 poslancov  

MUDr. Peter Klein, písomne ospravedlnený 

Neprítomní: 

 

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, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ 

Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

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

PhDr. Kvetoslava Komanická, Mgr. Ľudmila Halečková 

 

Ďalší zamestnanci mesta:  

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, hovorkyňa primátora mesta, Mgr. Mikuláš Štroncer, asistent 

primátora mesta, JUDr. Beáta Findišová, právnička, Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka,             

Iveta Fecková. 
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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. Peter Smutný, konateľ SaZÚPC, s. r. o., Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s., 

PhDr. Jozef Dobrovič, riaditeľ Zariadenia pre seniorov Náruč 

 

Zástupcovia tlače, rozhlasu a TV  

 

 XVII. 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, TV  a  prítomných občanov mesta.  

 

 PREZENTÁCIA – 26 prítomných  poslancov   

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 26,                  

čím skonštatoval, že XVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je 

uznášaniaschopné.  

 

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

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

poradovým číslom 11 „Informatívna správa o skončení pracovného pomeru riaditeľky Zariadenia 

pre seniorov Harmónia, Prešov − Cemjata a poverenie riadením tohto zariadenia“ a k materiálu 

pod poradovým číslom 9 „Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč 

a návrh nových zástupcov za mesto Prešov“ stanovisko TSmP, a. s. k ďalšej činnosti združenia 

Lapanč. Tieto materiály boli doručené  aj elektronicky 23.3.2012. 
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V súlade s Článkom X. ods. 10 Rokovacieho poriadku sa hlasovalo o  zaradení bodu                

11 „Informatívna správa o skončení pracovného pomeru riaditeľky Zariadenia pre seniorov 

Harmónia, Prešov − Cemjata a poverenie riadením tohto zariadenia“ do návrhu programu                   

XVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 1:  za: 26               proti: 0             zdržalo sa: 0 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh prijatý. 

 

 Hlasovanie o návrhu programu XVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva          

v Prešove ako celku (spolu s bodom 11). 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 2:  za: 27              proti: 0             zdržalo sa: 0 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

                                

 Program XVII. 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 Prešov č. .../2012, ktorým sa určujú názvy 

nových ulíc a zmeny názvov častí ulíc v meste Prešov 

     Predkladá:

3. Návrh na voľbu  prísediacich pre Okresný súd  Prešov na obdobie rokov  2012-2016 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

      Predkladá:

4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

      Predkladá:

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove                      

č. 158/2012  zo dňa 25.1.2012 

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

    Predkladá:

 

 Mgr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ 
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6. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

     Predkladá:

7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

     Predkladá:

8. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

     Predkladá:

9. Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč a  návrh na nových 

zástupcov za mesto Prešov 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

    Predkladá:

10. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011 

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

       Predkladá:

11. Informatívna správa o skončení pracovného pomeru riaditeľky Zariadenia pre seniorov 

  Harmónia, Prešov − Cemjata a poverenie riadením tohto zariadenia 

 Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

       Predkladá:

 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

12. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 

13. Záver 

 

 

V súlade s programom XVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 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: 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Mgr. Peter Krajňák 

 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

  

Strana 5/24 
 

F – MsÚ/SP-01/24/1 
 

 

za Klub nezávislých poslancov: 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

MUDr. Daniela Mrouahová 

za Poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

PhDr. Rudolf Dupkala 

 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 3:  za: 26                             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. Rudolf Dupkala 

Mgr. Stanislav Ferenc 

JUDr. Katarína Ďurčanská 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

  

Strana 6/24 
 

F – MsÚ/SP-01/24/1 
 

 

 

 

 

 

 

R O K O V A N I E 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa určujú názvy 

nových ulíc a zmeny názvov častí ulíc v meste Prešov 

___________________________________________________________________________ 

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  –  

predmetný materiál bol prezentovaný v Mestskej názvoslovnej komisii, následne bol prerokovaný  

v jednotlivých výboroch mestských častí, v mestskej rade, ktorá odporučila mestskému 

zastupiteľstvu materiál schváliť. Taktiež bol zverejnený na úradnej a elektronickej úradnej tabuli 

mesta Prešov.  

 

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

Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Michal Kaliňák, Ing. Alexander Ernst,       

Ing. Ľudovít Malaga, PhDr. Milan Laca, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Andrea Turčanová 

a Mgr. Ľudmila Halečková, vedúca oddelenia služieb občanom, PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Protinávrhy k predloženému návrhu

Mgr. Peter Krajňák, poslanec MsZ predložil návrh, aby navrhované Švábske námestie bolo 

pomenované ako Christmannovo námestie. 

: 

 

Ing. Ľudovít Malaga, poslanec MsZ predložil návrh – z návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia mesta na strane 2/3 vyňať písm. b) v Článku 2 v tomto znení „doterajší názov časti 

Švábskej ulice na „Švábske námestie“. Ide o novozrekonštruované verejné priestranstvo – námestie 

lokalizované pred nákupným strediskom na východnej strane Švábskej ulice medzi miestnou 

komunikáciou a maloobchodnými predajňami.“, čiže toto, aby sme vyňali zo všeobecne záväzného 

nariadenia a na strane 3/3 v Článku 3 číslo 08. vypustiť Švábske námestie. Navrhujem, aby na 

Šváboch to ostalo tak, ako je to doteraz. 

 

PhDr. Milan Laca, poslanec MsZ predložil návrh, aby sa materiál dopracoval, opätovne sa 

prerokoval v mestskej názvoslovnej komisii a mestskom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Petra Krajňáka – zmena názvu zo Švábskeho 

námestia na Christmannovo námestie. 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 4:  za: 10                           proti: 3                      zdržalo sa: 11 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 
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Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Ing. Ľudovíta Malagu – vypustiť Švábske námestie 

a nechať Švábsku ulicu. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 5:  za: 9                           proti: 0                      zdržalo sa: 16 

                                                                                                                             nehlasovalo: 2 

 Návrh neprijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ PhDr. Milana Lacu – návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmeny názvov častí ulíc 

v meste Prešov vrátiť na prerokovanie Mestskej názvoslovnej komisii v Prešove doplnenej 

o poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a žiada opätovne predložiť na mestské 

zastupiteľstvo.  

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 6:  za: 25                          proti: 0                      zdržalo sa: 2 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 179/2012 

 

3. Návrh na voľbu  prísediacich pre Okresný súd  Prešov na obdobie rokov  2012-2016 
___________________________________________________________________________ 

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, mestská rada odporučila mestskému 

zastupiteľstvu schváliť návrh kandidátov tak, ako je uvedený v materiáli. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Richard Drutarovský a Mgr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ 

sekcie vnútornej správy MsÚ. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Marty Kollárovej, PhD. – doplniť predložený 

návrh na uznesenie o šiesteho prísediaceho JUDr. Ladislava Kohutiara, bytom Antona             

Prídavka 22, Prešov, 67 rokov. 

PREZENTÁCIA – 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 7:  za: 5                             proti: 0                            zdržalo sa: 11 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 4 

 Návrh neprijatý. 

 

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

PREZENTÁCIA – 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 8:  za: 18                                        proti: 0                            zdržalo sa: 2 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 0 

 Hlasovanie zrušené. 

 

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

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 9:  za: 18                            proti: 0                            zdržalo sa: 2 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 180/2012 
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4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove 
___________________________________________________________________________ 

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, mestská rada odporučila zrušiť tieto 

uznesenia, ktoré sú uvedené v materiáli. 

 

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

Ing. Andrea Turčanová, Ing. Richard Drutarovský a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Andrei Turčanovej – uznesenie pod 

poradovým číslom 3 – 284/2008 ponechať v platnosti, z pôvodného návrhu na uznesenie bod č. 3 

z časti zrušuje vypustiť. 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 10:  za: 15                          proti: 0                            zdržalo sa: 6 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 1 

 Návrh prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 11:  za: 23                          proti: 0                            zdržalo sa: 2 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 181/2012 
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5. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove    

č. 158/2012  zo dňa 25.1.2012 

___________________________________________________________________________ 

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 – prokurátor napadol toto uznesenie a navrhol uznesenie zrušiť. Takisto odporúča vykonať 

príslušné zmeny v Štatúte mesta Prešov a v rokovacích poriadkoch jednotlivých komisií.  

 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Rudolf 

Dupkala, Ing. Ľudovít Malaga  a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Stanislav Ferenc predniesol návrh návrhovej komisie – 

komisia jednala o všetkých návrhoch, ktoré boli predložené. Nakoľko je v komisii párny počet 

členov, hlasovaním sme nedospeli k jednotnému názoru, preto komisia doporučuje hlasovať 

o dvoch návrhoch: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Prvý návrh: 

1. vyhovuje a všetko čo je v návrhu; 

2. žiada prednostu úradu pripraviť návrh vzorového rokovacieho poriadku komisií mestského 

zastupiteľstva, prerokovať návrh vo všetkých komisiách mestského zastupiteľstva a predložiť 

ho spolu s návrhom zmeny Štatútu mesta Prešov mestskému zastupiteľstvu v termíne máj 2012. 
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Druhý návrh

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

: 

1. nevyhovuje protestu prokurátora a končí pred písmenom a, čiže iba tie štyri riadky, ktoré sú 

v pôvodnom návrhu uznesenia;  

2. žiada prednostu mestského úradu pripraviť návrh vzorového rokovacieho poriadku komisií 

mestského zastupiteľstva, prerokovať návrh vo všetkých komisiách mestského zastupiteľstva 

a predložiť ho spolu s návrhom zmeny Štatútu mesta Prešov mestskému zastupiteľstvu 

v termíne máj 2012. 

 

Protinávrhy k predloženému návrhu

Ing.  Andrea  Turčanová,  poslankyňa MsZ  −  návrhová  komisia  nám  nemôže  dávať  dva 

: 

rozporné návrhy, lebo potom nevieme,  o ktorom môžeme hlasovať, musí dať jeden návrh. Ak sa 

nedohodli, mali povedať, nedohodli sme sa.  

 Protinávrh – odvolávam sa na dôvodovú správu, kde v štvrtom odseku sa hovorí: „Ak orgán 

verejnej správy protestu vyhovie, je povinný do 30 dní od doručenia protestu podľa návrhu 

prokurátora uvedeného v proteste toto opatrenie zrušiť alebo nahradiť opatrením, ktoré bude 

v súlade so zákonom a  s  ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ Preto navrhujem 

v časti „vyhovuje“ ponechať a v časti zrušuje zmeniť, vyškrtnúť slovíčko „zrušuje“ a dať slovíčko      

„a mení“ text ostane až po časť „určuje“ a miesto časti zo dňa 18.2.2011 v časti  „určuje“ sa zmení, 

že zo dňa 18.2.2011, v časti určuje sa mení, že „žiada primátora mesta určiť za sekretárov 

jednotlivých komisií Mestského zastupiteľstva a ďalší text ostane nezmenený.“ Plus doplniť to 

o návrh pána poslanca Drutarovského žiada prednostu mestského úradu pripraviť návrh jednotného 

rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva, prerokovať návrh vo všetkých komisiách 

mestského zastupiteľstva a predložiť to spolu s návrhom zmeny Štatútu mesta Prešov mestskému 

zastupiteľstvu v termíne máj 2012. 
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 Protinávrh PaedDr. Miroslava Benka, poslanca MsZ – Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

nevyhovuje a tie štyri riadky,  čo sú v návrhu a koniec. Vyhovuje zmeniť na nevyhovuje a nič viac. 

 

 Hlasovanie o protinávrhu poslankyne MsZ Ing. Andrei Turčanovej. 

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 12:  za: 14                          proti: 0                            zdržalo sa: 14 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 1 

 Návrh neprijatý. 

 

Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ PaedDr. Miroslava Benka – mestské zastupiteľstvo 

nevyhovuje. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 13:  za: 11                          proti: 1                            zdržalo sa: 15 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 1 

 Návrh neprijatý. 

 

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

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 14:  za: 8                                      proti: 0                            zdržalo sa: 21 

                                                                                                                                  nehlasovalo: 0 

Návrh neprijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo k tomuto bodu uznesenie neprijalo. 
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6. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. František Šarišský, poverený vedením oddelenia 

mestského majetku – všetky tieto majetkové prevody boli prejednané v komisii pre disponovanie 

s majetkom mesta, ako aj v mestskej rade. 

 

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

Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Ivan Benko, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Ľudovít Malaga. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

           Hlasovanie o procesnom návrhu poslanca MsZ Ing. Richarda Drutarovského, že sa            

o bode  7  bude hlasovať samostatne. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 15:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 10 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 Návrh prijatý. 

 

            Hlasovanie o procesnom návrhu poslanca MsZ Ing. Stanislava Kahanca, že sa            

o bode  9  bude hlasovať samostatne. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 16:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 11 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 Návrh prijatý. 
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Hlasovanie o  bode 7 – Zámer predaja časti pozemku na Ďumbierskej ulici v časti 

„schvaľuje“. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 17:  za: 18                          proti: 0                      zdržalo sa: 10 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Zámer prijatý. 

 

Hlasovanie o bode 9 – Zámer nájmu nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu podpory zdravotne postihnutých občanov a iných sociálne znevýhodnených skupín, ide 

o dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 18:  za: 14                          proti: 0                      zdržalo sa: 14 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Zámer nebol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomných materiáloch. 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 19:  za: 25                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 182/2012 

 

7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol Ing. František Šarišský, poverený vedením oddelenia 

mestského majetku – zámer a spôsob predaja bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 
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v januári 2012 a následne bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta 

a v regionálnej tlači. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011, ktorým sa určujú 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov predkladáme tento majetkový prevod 

priamo na schválenie mestským zastupiteľstvom bez opätovného prerokovania v komisii pre 

disponovanie s majetkom mesta a v mestskej rade. 

 

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 – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 20:  za: 28                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 183/2012 

 

8. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov 
___________________________________________________________________________ 

Predkladá

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

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

 

Predložený materiál uviedol Ing. František Šarišský, poverený vedením oddelenia 

mestského majetku – uznesením mestského zastupiteľstva č. 134/2011 z decembra 2011, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2012 boli príjmy z predaja objektov 

rozpočtované vo výške 1 000 000 €.  V snahe uskutočniť kroky smerujúce k naplneniu príjmovej 

časti rozpočtu z odpredaja nehnuteľností, ako aj z dôvodu eliminácie ďalšieho znehodnocovania 

objektov predkladáme tento návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prešov. Tento materiál 

bol predmetom niekoľkých zasadnutí komisie pre disponovanie s majetkom mesta ako aj rokovania 

mestskej rady a všetky predkladané objekty na odpredaj boli v komisii pre disponovanie 

s majetkom mesta a mestskej rade schválené. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Richard Drutarovský, JUDr. Katarína Ďurčanská, MUDr. Vasiľ 

Janko, Ing. Stanislav Kahanec. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Marty Kollárovej, PhD. – hlasovať samostatne 

o bodoch 5 a 6. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 21:  za: 9                            proti: 1                      zdržalo sa: 15 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 

 

 
Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ MUDr. Vasiľa Janka, aby bod číslo 5 bol stiahnutý 

z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 22:  za: 15                            proti: 0                      zdržalo sa: 12 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Bod číslo 5 bol stiahnutý z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 23:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 10 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 184/2012 
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9. Informatívna správa o súčasnom zložení orgánov združenia Lapanč a návrh nových 

    zástupcov za mesto Prešov 

___________________________________________________________________________ 

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  − vzhľadom na výsledky volieb do mestského zastupiteľstva, ako aj za účelom 

sfunkčnenia činnosti združenia Lapanč je potrebné za mesto Prešov navrhnúť a zvoliť zástupcov 

mesta do predstavenstva a dozornej rady združenia Lapanč. Združenie právnických osôb Lapanč 

založili mestá Prešov a Veľký Šariš v roku 2004 a to s cieľom riešenia problematiky nakladania 

s komunálnym odpadom.  Príprava výstavby separačného dvora a získanie nenávratných 

finančných zdrojov z fondov EÚ je hlavným cieľom činnosti tohto združenia. Ako lokalita na 

umiestnenie recyklačného dvora bolo určené územie Lapanč v katastrálnom území Veľký Šariš 

o výmere 38 370 m2. Pre vybrané územie bol spracovaný biologický prieskum ako aj projektová 

dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Taktiež bol spracovaný zámer posudzovania 

vplyvov na životné prostredie – EIA, ktorý bol prerokovaný na Ministerstve životného prostredia 

SR. Následne bola objednaná správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie, ktorá doposiaľ 

nebola dodaná z dôvodu, že nebola uhradená faktúra za dopracovanie zámeru a jednak z dôvodu 

nedoriešenia alternatívneho dopravného napojenia a alternatívneho umiestnenia recyklačného 

dvora, čo vyplynulo z rozsahu hodnotenia správy Ministerstvom životného prostredia SR. Ďalšie 

podrobnosti o doterajšej činnosti združenia Lapanč, ako aj možné alternatívy  jeho smerovania sú 

uvedené v materiáli. 

 

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

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

Kahanec, Ing. Richard Drutarovský, Ing. arch. Viktor Tkačík, MUDr. Vasiľ Janko. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Predseda návrhovej komisie Mgr. Stanislav Ferenc predniesol návrh na uznesenie 

k informatívnej správe  o  súčasnom  zložení  orgánov  združenia  Lapanč   a   návrh  nových 

zástupcov za mesto Prešov – 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

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

informatívnu  správu  o  súčasnom  zložení  orgánov  združenia  Lapanč   a   návrh  nových 

zástupcov za mesto Prešov; 

o d v o l á v a 

členov predstavenstva združenia Lapanč:                        

1. Miroslava Hrabčáka 

2. Ing. Mikuláša Bodnára 

3. Ing. Stanislava Gobana 

a 

členov dozornej rady združenia Lapanč: 

1. PhDr. Milana Lacu 

2. Mgr. Juraja Hurného 

s c h v a ľ u j e 

za členov predstavenstva združenia Lapanč: 

1. MUDr. Vasiľa Janka 

2. MUDr. Petra Kleina 

3. Ing. Richarda Drutarovského 

za členov dozornej rady združenia Lapanč: 

1. Ing. arch. Viktora Tkačíka 

2. Mgr. Petra Haasa 

ž i a d a 

pripraviť návrh na jeho ďalšie smerovanie. 

nové orgány združenia Lapanč  

Termín: jún 2012 
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Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA – 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 24:  za: 14                          proti: 0                      zdržalo sa: 7 

                                                                                                                             nehlasovalo: 2 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 185/2012 

 

10. Informatívna  správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                     Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.  

  Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

 

Predložený materiál uviedol Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove – 

k správe dodal, že je rád, že nám klesá počet priestupkov a priestupkovosť na území mesta Prešov 

a tiež doplnil informáciu, ktorá je zo štatistík Ministerstva vnútra SR, od okresného riaditeľa 

policajného zboru, že sme najlepší v rámci okresných miest v sídle kraja, čo sa týka nápadu trestnej 

činnosti. V tabuľke máte uvedené aj to, akým spôsobom klesal počet trestných činov na území 

mesta Prešov za posledných sedem rokov, to znamená, že sme najlepšie krajské mesto v tejto 

oblasti a to je aj zásluha našej činnosti preventívnej, hliadkovacej činnosti na území mesta Prešov. 

 

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

Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Michal Kaliňák, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Ivan Benko,                    

Ing. Stanislav Kahanec. 

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. 25:  za: 22                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 186/2012 

 

11. Informatívna správa o skončení pracovného pomeru riaditeľky Zariadenia pre seniorov 

       Harmónia, Prešov − Cemjata a poverenie riadením tohto zariadenia 

_________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

 

Predložený materiál uviedol JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta – dňa 19.3.2012 pani 

Mgr. Buzgóová požiadala o skončenie pracovného pomeru ku dňu 31.3.2012. Tejto žiadosti bolo 

vyhovené a  pracovný pomer skončí k 31.3.2012. Treba povedať, že je potrebné poveriť 

zodpovednú osobu funkciou pozície riaditeľa do doby, kým nebude výberové konanie a do doby, 

kým mestské zastupiteľstvo nezvolí nového riaditeľa. 

 

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

Ing. Alexander Ernst, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Igor Andrejčák a PhDr. Matúš Háber, riaditeľ 

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

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
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Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Ing. Alexandra Ernsta – Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove po a) berie na vedomie a po b), aby z toho sa vypustilo. 

Hlasovanie o vypustení bodu b) z návrhu uznesenia. 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 26:  za: 22                          proti: 0                      zdržalo sa: 2 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 Návrh prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli – iba o časti 

berie na vedomie. 

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 27:  za: 21                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 187/2012 

 

12. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Ivan Benko, PhDr. Rudolf Dupkala, Mgr. Mária Čížiková,                 

JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Alexander Ernst, PhDr. Martin   

Lipka, PhD., PhDr. Michal Kaliňák, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Andrea 

Turčanová, PaedDr. Miroslav Benko.  
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Z rozpravy vyplynuli dva návrhy na uznesenie, ktoré prečítal Mgr. Stanislav Ferenc, 

predseda návrhovej komisie:  

 

k poslaneckému návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD. na predloženie správy o  čerpaní finančných 

prostriedkov získaných od Národnej diaľničnej spoločnosti na obnovu zelene k 31.3.2012  

Prvý návrh: 

_______________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

ž i a d a 

primátora mesta 

predložiť správu o  čerpaní finančných prostriedkov získaných od Národnej diaľničnej spoločnosti 

na obnovu zelene k 31.3.2012. 

Termín: máj 2012 

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 28:  za: 20                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 188/2012 

 

Druhý návrh: 

k poslaneckému návrhu Ing. Alexandra Ernsta na spracovanie štatútu redakčnej rady kultúrno-

spoločenského mesačníka 

_______________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

ž i a d a 

primátora mesta 

spracovať a  predložiť štatút redakčnej rady kultúrno-spoločenského mesačníka na prerokovanie 

a schválenie mestským zastupiteľstvom. 

Termín: máj 2012 



1:;1 Mestske zastupiterstvo v Presove VYt1acok: 

Mesto Presov 
_._--_ ............ _--_..

-----.~ ..... -~.--- .-

PREZENTAcIA - 21 poslancov 

HLASOV ANIE ~. 29: za: 20 proti: 0 zdrialo sa: 1 

nehlasovalo: 0 

Mestske zastupitel'stvo schvalilo uznesenie 

~islo: 189/2012 

• JUDr. Pavel Hagyari, prima tor mesta po vycerpani programu rokovania 0 15.40 hod. 

vyhlAsil XVII. riadne zasadnutie Mestskeho zastupitel'stva v Presove za ukoncene. 

Zaznam zo XVII. riadneho zasadnutia Mestskeho zastupitel'stva v Presove je spracovany 

na zAklade elektronickeho zAznamu. 

• ~ 

Ing. BJLsE~O,MBA 

,/ 

prednosta MsU 

Zapisovatel'ka: 

Mgr. Svetlana Buckova 

~Lf. 

~-
JUDr. Pavel HAGYARI 


primator mesta 


Overovatelia zapisnice: 

PhDr. RudolfDupkal~(t~~ \.....-",. 
Mgr. Stanislav Ferenc 

JUDr. Katarina Durcans~ 
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