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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 

z :XXV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 12.9.2012 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 

Prítomných - 28 poslancov 

Neprítomní: 

O 	 Ing. Svetlana Pavlovičová, písomne ospravedlnená 

Mgr. Janetle Langová, písomne ospravedlnená 

PhDr. Michal Kaliňák, písomne ospravedlnený 

Prítomný: 


JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


Ďalší prítomní: 


Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ 


mg. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 


Mgr. Ján Andrejko, náčelm'k Mestskej polície v Prešove 


O 	 JUDr. Maroš Handzo, LLB., riaditeľ sekcie vnútornej správy MsÚ 

Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka 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, PaedDr. Jozef Smetana, Ing. Jana Šarišská, Ing. Mária Rušinová, 

JUDr. Katarína Juricová, Mgr. Kamil Sepeši, Ing. Adriana Compeľová, Ing. arch. Vladimír Ligus, 

Ing. Andrea Burdová, PaedDr. Peter Javorský, Mgr. Peter Haas, Mgr. Mária Putnocká. 
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Ďalší zamestnanci mesta: 


Mgr. Mikuláš Štroncer, asistent primátora mesta, JUDr. Beáta Findišová, právnik, JUDr. Sylvia 


Bobková, právnička, Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka, Iveta Fecková, odborná referentka. 


riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie 


zástupcovia obchodných spoločností s účasťou mesta 


zástupcovia tlače, rozhlasu a TV 


o 
XXV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol JUDr. Pavel 

Hagyari, primátor mesta. Privítal zástupcov mestských organizácií, obchodných spoločností, 

poslancov mestského zastupitel'stva, pracovníkov MsÚ, zástupcov tlače, rozhlasu a TV 

a prítomných občanov mesta. 

PREZENT ÁCIA - 23 prítomných poslancov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 23, čím 

skonštatoval, že XXV. riadne zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove je uznášaniaschopné. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že návrh programu XXV. riadneho rokovania 
/)
(- Mestského zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. Na stôl bol do bodu "Rôzne" 

predložený materiál pod poradovým číslom 19-2 "Návrh na zmenu členov orgánov obchodných 

spoločností s účasťou mesta Prešov" na základe požiadavky poslaneckého klubu SMER-SD 

a nezávislých poslancov a "Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove 

č. 231/2012 zo dňa 27.6.2012 k soche Jána Pavla II", 

Primátor stiahol z rokovania materiál pod poradovým číslom 11. pod názvom "Opätovné 

prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 158/2012 

zo dňa 25.1.2012" a zároveň zmenil poradie bodov v návrhu programu tak, že materiál pod 

poradovým číslom 19-2 "Návrh na zmenu členov orgánov obchodných spoločností s účasťou 

mesta Prešov" bude ako bod číslo 2. Materiál pod poradovým číslom 19-1 "Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 248/2012 zo dňa 30.8.2012 - poskytnutie 
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dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry pre HC Prešov, o. z." bude ako bod 3. 

Ostatné body programu sa prečfslujú. 

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

Ing. Andrea Turčanová, Ing. Alexander Ernst, PhDr. Ivan Benko. 

Poslankyňa MsZ Ing. Andrea Turčanová predniesla protinávrh k predloženému návrhu 

programu v znení - "o J4. OO hod zaradiť bod 20 " Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov 

o 	 Mestského zastupiteľstva v Prešove tt, t. j. prerokovávaný bod sa pred obedom preruší a o J4. OO 

hod bude nasledovať "Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Prešove tt. 

Hlasovanie o prednesenom návrhu. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu programu XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

() v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 19 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: O 

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

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

1. 	 Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2. 	 Návrh na zmenu členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešov 
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I 
3. 	 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 248/2012 zo dňa 30.8.2012 

- poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry pre HC Prešov, o. z. 

Predkladá: Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ 

4. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...12012 o peších zónach 

na území mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

5. 	 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za II. štvrťrok 2012 

o 	 Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

6. 	 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

7. 	 Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za L polrok 2012 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

8. 	 Návrh rozpočtového opatrenia č. 6 

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

9. 	 Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 206/2012 - prijatie kontokorentného úveru 

do rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 

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

10. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 
() 	 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

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

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

13. Informatívna správa o podanom projekte Integrované detské ihrisko Prešov - "Hráme sa bez 

hraníc" 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

14. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov ana ostatnom území mesta v I. polroku 2012 

Predkladá: Ing. Marián Harčan'k, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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15. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta 

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

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

za I. polrok 2012 

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

17. Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

18. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

o 	 č. 22712012 zo dňa 27.6.2012 - informatívna správa o fmančnom a materiálnom zabezpečení 

ABC ~ Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového 

zariadenia 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

19. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Č. 228/2012 zo dňa 27.6.2012 -1. FC TATRAN Prešov, a. s. 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

20. Návrh 	 na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

č. 229/2012 zo dňa 27.6.2012 - nákup hardvérového a softvérového vybavenia pre poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 
) 

21. Rôzne 

22. Záver 

V súlade s programom XXV. riadneho rokovania MsZ primátor mesta predniesol návrh na 

zriadenie návrhovej komisie a voľbu jej členov na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov 

v zmysle požiadavky pomerného zastúpenia v poslaneckých kluboch. Za členov návrhovej komisie 

boli navrhnutí títo poslanci: 

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

Ing. Andrea Turčanová 

Mgr. Peter Krajňák 
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za Klub nezávislých poslancov: 

JUDr. René Pucher 

MUDr. Peter Klein 

za Poslanecký klub SMERwSD a nezávislých poslancov: 

Ing. Igor Andrejčák 

Ing. Alexander Ernst 

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

O komisie. 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 2 

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

navrhnutá. 

Zapisovateľka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


C) 
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení títo poslanci MsZ: 


Ing. Igor Andrejčák 


MUDr. Karol Kyslan, PhD. 


Ing. Ľudovít Malaga 
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ROKOV ANIE 

o 

2. Návrh na zmenu členov orgánov obchodných spoločnosti s účasťou mesta Prešov 

Predkladá: 	Ing. Alexander Ernst, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

() 
Predložený materiál uviedol Ing. Alexander Ernst, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Prešove - "chcem povedať, že sme veľmi radi, že skoro po dvoch rokoch sa idú orgány 

spoločností mestských vykreovať tak, a verím, že sa to aj udeje, aby zástupcovia nášho 

Poslaneckého klubu SMER-SD a nezávislých poslancov mali adekvátny počet miest v orgánoch 

spoločností v našom meste. Myslím si, že hovoriť o potrebe kontroly a potrebe mať pod kontrolou 

určité procesy, ktoré v týchto spoločnostiach prebiehajú a oprávnení tam byť aj členov nášho 

poslaneckého klubu je jasná, takže nechcem okolo toho veľa rozprávať, predpokladám, že 

z diskusie potom vznikne aj ďalší konkrétny návrh, ktorý sa týka toho, aby boli upravené jednotlivé 

stanovy niektorých spoločností. Takže ja si dovolím, pretože tento návrh bol dodaný len ako 

v podobe ešte pracovnej, takže dovolím si povedať vám konkrétne návrhy v rámci predkladania 
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tohto materiálu. Navrhujeme, aby v DPmP, a. s. boli z členstva predstavenstva odvolaní pán Janus 

a pán Drutarovský, zároveň navrhujeme, aby do DPmP, a. s. do predstavenstva boli nominovaní 

členovia za náš klub a to pani Marta Kollárová a pán Milan Laca. Čo sa týka TSmP 

v predstavenstve sa odvoláva pán Višňovský a navrhujeme, aby boli do predstavenstva zvolení 

dvaja členovia klubu pán Mikuláš Komanický a pán Alexander Ernst. Z dozornej rady sa odvoláva 

pán Čokina. Navrhujeme, aby bola zvolená do dozornej rady pani Andrea Marcinková. Do dozornej 

rady spoločnosti REAL navrhujeme, aby bol zvolený pán Igor Andrejčák a predtým samozrejme 

ešte navrhujeme odvolať z dozornej rady v spoločnosti REAL pani Juricovú. Čo sa týka MSS, tam 

O čo sa týka dozornej rady tam nemáme žiaden návrh, čo sa týka PKO takisto nie, čo sa týka IPZ 

Záborské navrhujeme, aby do predstavenstva bol zvolený pán Rudolf Dupkala, predtým som 

zabudol povedať, že navrhujeme odvolať z predstavenstva pána Reného Puchera, dovoliť pána 

Dupkalu. Čo sa týka dozornej rady navrhujeme, aby bol zvolený za člena dozornej rady pán 

Vladimír Dram. Do saZúPc navrhujeme, aby z dozornej rady bol odvolaný pán Staš a navrhujeme 

za člena dozornej rady zvoliť pána Pavla Veterániho. Čo sa týka spoločnosti S PRA VBYT 

navrhujeme odvolať z predstavenstva pána Haasa a navrhujeme zvoliť za člena predstavenstva pána 

Miroslava Lukáča. Ďalej navrhujeme v dozornej rade odvolať pána Lapoša a navrhujeme, aby bol 

zvolený do dozornej rady pán Dušan Pavlovič. Čo sa týka ešte jednej spoločnosti a to je FC Tatran 

ona je v materiáloch takisto, takže navrhujeme zvoliť za člena predstavenstva za mesto Prešov pána 

Mikuláša Komanického. Chcem povedať, že to sú všetky naše návrhy, je tam presný pomer počtu 

() 	 členov nášho klubu k počtu všetkých miest, ktoré v jednotlivých orgánoch sú. Ja v rámci návrhovej 

komisie mám pripravené materiály a súhlasy všetkých nominovaných so svojou nomináciou 

a takisto sú k dispozícii ich životopisy." 

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

PhDr. Ivan Benko, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Igor Andrejčák, Ing. Andrea Turčanová, 

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Alexander Ernst, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH, JUDr. René Pucher. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil a vyhlásil IO minútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. 
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Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Andrea Turčanová predniesla návrh návrhovej 

komisie - vzhľadom k tomu, že každý poslanec má v tejto chvíli pred sebou návrh návrhovej 

komisie tak, ako prešiel v návrhovej komisii, tak ho vlastne nebudem čítať a týmto ho predkladám. 

Máte ho v písomnej podobe (návrh návrhovej komisie je súčasťou materiálov). 

Ing. Alexander Ernst, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie - "my sme v návrhovej komisii rozprávali o všelijakých možných 

o 	 alternatívach, tento návrh, ktorý máte je pravdou, že je akýmsi kompromisom návrhovej komisie, na 

druhej strane je potrebné povedať a chcem to vo svojom protinávrhu zdôrazniť, a chcem sa vrátiť 

k pôvodnému svojmu návrhu s tým ale, že prvá časť, ktorá je napísaná, prečítaná, to nechcem 

zmeniť, to znamená zmena stanov obchodných spoločností, to by zostalo zachované. 

Tú druhú časť, ja potom zopakujem ešte raz, chcem ale povedať, že ani náš poslanecký 

klub nechce vstupovať do kompetencií jednotlivých poslaneckých klubov a aké budú ich návrhy 

v budúcnosti, lebo vidím, že je tu priestor na rôzne kombinácie a týmto svojím protinávrhom sa 

chcem tomu vyvarovať. Tak určite vieme sa k týmto návrhom, ktoré budú vrámci poslaneckých 

klubov, kde si sami budú meniť svojich ľudí, vieme sa k tomu vrátiť a myslím si, že v princípe 

nemáme s tým žiaden problém. 

Takže, 	 ja dávam protinávrh a to ten, čo som povedal, to znamená v tej ďalšej časti 
1.) 

schvaľuje odvolanie členov predstavenstva za mesto Prešov v DPmP, to znamená sú to mena pán 

Peter Janus a pán Richard Drutarovský, odvoláva členov predstavenstva v TSmP pán Jozef 

Višňovský, ďalšie odvolanie sa týka dozornej rady v TSmP pán Jozef Čokina, ďalšie odvolanie sa 

týka člena predstavenstva za mesto Prešov v SPRA VBYTKOMFORT Peter Haas, ďalšie odvolanie 

dozorná rada SPRAVBYTKOMFORT Radko Lapoš, odvoláva sa člen predstavenstva v IPZ, a. s. pán 

René Pucher a odvoláva sa členka dozornej rady za mesto Prešov v Prešov REAL Katarína 

Juricová, ďalej odvoláva sa člen dozornej rady za mesto Prešov v SaZÚPC, s. r. o. pán Vladislav 

Staš. Ďalej je časť zvolenie. Volí sa za členov predstavenstva v DPmP, a. s. pani Marta Kollárová 

a pán Milan Laca, volí členov predstavenstva za mesto Prešov v TSmP, a. s. pána Mikuláša 

Komanického a pána Alexandra Ernsta, za členku dozornej rady v TSmP, a. s. volí Andreu 

Marcinkovú, ďalej volí za člena predstavenstva za mesto Prešov v spoločnosti 
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SPRA VBYTKOMFORT pán Miroslava Lukáča, za člena dozornej rady za mesto Prešov 

v SPRA VBYTKOMFORT a. s. pána Dušana Pavloviča, ďalej volí za člena predstavenstva v IPZ 

Prešov, a. s. pána Rudolfa Dupkalu a za člena dozornej rady v IP2, a .s. volf pána Vladimíra 

Urama. Ďalej za člena dozornej rady v spoločnosti Prešov REAL, s. r. o. volf Igora Andrejčáka, za 

člena dozornej rady v SaZÚPC, s. r. o. Pavla Veterániha a takisto volf za člena predstavenstva za 

mesto Prešov v 1. FC Tatran, a. s. pána Mikuláša Komanického." 

Ing. Alexander Ernst, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove doplnil svoj protinávrh 

() 	 k návrhu návrhovej komisie - "a poveruje zastupiteľstvo primátora mesta Prešov o zvolať valné 

zhromaždenie obchodných spoločností, kde je mesto Prešov jediným akcionárom alebo 

spoločníkom a na týchto valných zhromaždeniach zrealizovať odsúhlasené zmeny. " 

Ing. Stanislav Kahanec, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie - "som za to, aby sme zmeny stanov neschvaľovali. " 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol 

protinávrh k návrhu návrhovej komisie - "dávam pozmeňujúci návrh, aby sme ten bod cJ , ktorý je 

v návrhu v časti schvaľuje, aby v návrhu nebol, aby sa vypustil. To je prvá časť môjho protinávrhu. 

A samozrejme potom nie je možné ani odvolať Petra Janusa z člena predstavenstva DPmP, ak by 
I ) sme neschválili takúto zmenu stanov. V tom prípade navrhujem aj to, aby sme v časti, ktorá sa týka 

predstavenstva DPmP tiež nehlasovali o odvolaní a o zvolení členov predstavenstva. Sú to body 

aj v časti schvaľuje odvolanie a zvolenie v časti bJ členov predstavenstva za mesto Prešov v DPmP, 

a.s. S tým, že by sme túto vec museli vyriešiť na budúce. " 

Hlasovanie o protinávrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Prešove Ing. Alexander Ernst. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 19 proti: 2 zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: O 
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1:;1 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
--_... _--_._-	 ---_..... _-

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 262/2012 

3. 	Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 248/2012 zo dňa 

30.8.2012 - poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry pre HC 

Prešov, o. z. 

Predkladá: Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ 

o 	 Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ - .,podrobné 

dôvody predloženého návrhu na uznesenie sú uvedené v dôvodovej správe." Zároveň podotkol, že 

"v uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove číslo 248/2012 v bode 5. a 6. je nesprávne 

označenie sídla spoločnosti MSS, s. r. o. s účinnosťou od 20.12.2011 sídlom spoločnosti je Pod 

Kalváriou 50, Prešov, 080 Ol. Preto na základe uvedeného návrh na uznesenie, ktorý bol 

predložený v písomnej podobe spolu s materiálom doplňam o opravu tejto chyby tak, že na konci 

textu návrhu na uznesenie sa dopfňajú slová: mení vpôvodnom bode 5. a 6. uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove číslo 248/2012 z XXIV. mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove dňa 30.8.2012 adresu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným MSS 

o 	 Prešov, s. r. o., z "Jána Pavla Il Č. 2" na "Pod Kalváriou 50, Prešov, 080 01 ". Zároveň 

súčasťou materiálu sú aj dve prílohy. Prvá príloha je uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Prešove fInančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, ktorá odporúča, aby do konca 

roka 2012 zostala nájomcom, resp. prevádzkovateľom Zimného štadióna v Prešove spoločnosť 

MSS Prešov, s. r. o. s tým, že predmetná dotácia pre HC Prešov, O. z. bude poskytnutá od 1.1.2013 

a bude súčasťou návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013. Príloha číslo 2 sú stanovy združenia 

občanov HC Prešov." 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, MUDr. Vasiľ Janko, PhDr. Ivan Benko, 

JUDr. René Pucher, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Rudolf Dupkala. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli spolu s tým, 

čo predniesol Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ pri predkladaní materiálu. 

O PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 5: za: 17 proti: 2 zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 263/2012 

4. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2012 o peších zónach na území 

mesta Prešov 

Predkladá: 	Ing. Marián Harčarik, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

a urbanistiky MsÚ - "doposia!' platné všeobecne záväzné nariadenie číslo 74/1997 o premávke 

v pešej zóne sa jednak odvoláva na už neexistujúcu legislatívu a jednak sú tam použité dopravné 

značky, ktoré už v súčasnosti nie sú platné. Pôvodné všeobecne záväzné nariadenie mesta rieši len 

premávku v pešej zóne v čase jeho vzniku, kedy bola pešou zónou len časť ulice Hlavnej a to 

západná časť našej šošovky. Pričom odvtedy sa okruh peších zón značne rozšíril a v budúcnosti 

predpokladáme, že sa bude aj rozširovať. Predložený návrh nariadenia rieši nielen premávku 

v peších zónach ale definuje tiež pravidlá pre umiestňovanie rôznych prenosných a dočasných 

zariadení, t. j. tvorbu a usporiadanie celého uličného priestoru. Účelom tohto všeobecne 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

záväzného nariadenia mesta je starostlivosť o územie mesta, definovanie základných podmienok 

v oblasti cestnej premávky a iných činností vykonávaných v peších zónach a na našom území." 

V rozprave opakovane vystúpili - mDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Ivan Benko, PhDr. Rudolf Dupkala. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončiL 

o 	 Ing. Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol 

protinávrh k predloženému návrhu na uznesenie - v Článku 12 bod 4. znie: ,,4. Toto všeobecne 

záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.11.2012." 

Hlasovanie o protinávrhu tak, ako ho predniesol Ing. Richard Drutarovský, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 18 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

tJ Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku (na schválenie tohto uznesenia je potrebná 3/5 

väčšina poslancov). 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: 20 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 264/2012 
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I~I Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
--_.. .... _-_ ....... _ ....... _-_._ ..... __ ....... _ ....... _.__ ....... _ ...... _ .. ~ 

5. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za II. štvrťrok 2012 

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

predložená v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove. Podrobnosti sú 

uvedené v materiáli. 

() 
V rozprave opakovane vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ

Ing. Andrea Turčanová, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Stanislav Kahanec, 

PhDr. Ivan Benko, MUDr. Vasil' Janko a Ing. Branko Benko, MBA, prednosta 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. 8: za: 15 proti: O zdržalo sa: 5 

l, ) nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 265/2012 

6. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove 

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

PhDr. Ivan Benko, Stanislav Grega, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Andrea Turčanová, 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Stanislav Kahanec, 

Ing. Ľudovít Malaga, PaedDr. Miroslav Benko, PhDr. Martin Lipka, PhD., Ing. Alexander Ernst, 
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12;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

O 


o 


Mesto Prešov 

JUDr. René Pucher, Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Ing. arch. Viktor Tkačík a Mgr. Kamil Sepeši, vedúci oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Andrea Turčanová predniesla návrh na uznesenia, na 

ktorom sa uzniesla návrhová komisia 

"Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

dopfňa 
vecnosť v uznesení číslo 196/2012 zo dňa 25.4.2012 takto: 

vo VMČ Č. 2 ulica Obrancov mieru k bytovým domom Č. 18-26 sa dopíňa vecnosť: "úprava 

vrchného krytu vstupov z mestskej komunikácie Obrancov mieru k bytovým domom v rozsahu 

maximálnych schválených finančných prostriedkov v zmysle uznesenia číslo 196/2012 rr; 

vo VMČ Č. 7 sa dopíňa vecnost; pôvodný text bol: "Karpatská - cesta, prístupová komunikácia 

k parkovisku pred VHV", dopfňa sa vecnosť okrem Karpatskej aj: "Jurkovičova - chodníky, 

pokračovanie líniového chodníka od Ulice Laca Novomeského po MAX - úsek Jurkovičova 

12-16, spevnená plocha ihriska pri bytovom dome Jurkovičova 12, chodník od detského ihriska pri 

MŠ Jurkovičova k lezeckej stene. Úprava vybúranie živičného krytu, vyrovnanie podkladu, 

oprava obrubníkov, výšková úprava šácht a krycích hrncov, ABS III; súvislá údržba vrchného 

krytu chodníkov liatym asfaltom. Výmera v m2 ostáva nezmenená a takisto predpokladaný náklad 

ostáva nezmenený. " 

schvaľuje 

vybudovanie priečneho odvodňovacieho žľabu na Letnej ulici v sume 9700,00 e ajeho 

zapracovanie do najbližšieho rozpočtového opatrenia Č. 7;" 

Ing. Ľudovít Malaga, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie - rozširuje návrh na uznesenie o "vybudovanie priečnych 

odvodňovacích rigolov Ondavská ulica 2x, Janáčkova ulica Ix (kde bola aj petícia) v hodnote 

7 000,00 € spolu; takisto do rozpočtových opatrení to prijať." 
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I~I Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o protinávrhu poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove Ing. Ľudovíta 

Malagu. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

o PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 10: za: 20 proti: 1 zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 26612012 

7. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2012 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 
\) Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ ,;Z tejto správy vyplýva, že plnenie rozpočtu príjmov mesta za sledované obdobie je na 

úrovni 43,70 %, plnenie výdavkov rozpočtu mesta za sledované obdobie je na úrovni 41,21 % 

k stanovenému rozpočtu. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v tejto správe. Táto správa bola 

prerokovaná v komisii mestského zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácií, rovnako tak v mestskej rade. Uznesenia z komisie a mestskej rady sú súčasťou 

materiálu. " 
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ej Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Alexander Ernst, Ing. Andrea Turčanová, 

Mgr. Mária Čížková, Ing. Stanislav Kahanec, PaedDr. Miroslav Benko 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. 

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

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 11: za: 20 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 26712012 

8. Návrh rozpočtového opatrenia Č. 6 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

() Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ - "návrh rozpočtového opatrenia vychádza z požiadaviek na zmenu rozpočtu z dôvodu 

prijatia grantov, transferov hlavne na účely preneseného výkonu štátnej správy, ako aj ďalšie 

požiadavky správcov jednotlivých rozpočtových kapitoL Tento návrh bol prerokovaný v komisii 

mestského zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, kde uznesenie 

prijaté nebolo, následne bol predložený na rokovanie mestskej rady, prerokovaný nebol, bol 

z rokovania stiahnutý." 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Andrea 

Turčanová, Ing. Alexander Ernst, Mgr. Peter Krajňák, MUDr. Vasiľ Janko, JUDr. René Pucher, 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH a Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ, 

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

riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ, Ing. Andrea Burdová, vedúca oddelenia 

investičnej výstavby MsÚ. 

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

O rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Andrea Turčanová predniesla návrh návrhovej 

komisie - "pred sebou na stole máte pozmenený návrh návrhovej komisie, nebudem čítať všetky 

položky, lebo je to 8 stranový materiál, takže ak by som mala povedať, v čom sa tento materiál líši 

od pôvodného návrhu, tak je to zmena, strany sú očíslované, lenže je to trošku ináč vytlačené, nie 

celkom strany súhlasia. Máte návrh návrhovej komisia, ja len by som upresnila zmeny, ktoré boli, 

pretože v tomto veľkom návrhu si ich nemusíte všimnúť. Takže nemení sa časť A, v časti B. 

Výdavky ostáva oprava cestnej komunikácie otočka MHD pri delení z rezervného fondu v sume 

23 000, ale dopÍňa sa aj oprava cestnej komunikácie otočky MHD pri Delni d'alších 19 000, takže 

celková suma bude 42 000. Znižuje sa rozpočet výdavkov o kapitolu hlavného architekta 14000, 

J 	 ktoré sa použijú na tú otočku. Takisto dochádza k zníženiu kapitola strategického rozvoja ulica 

Horárska Pod Wilec hôrkou v sume 10 000 a týchto 10 000 bude použitých na transfer pre 

neziskovú organizáciu šport dotácia pre PHK n. o. Prešov na dopravu a ubytovanie pre kategóriu 

dorast a 5 000 € sa presúva takisto na otočku MHD pri Delni. Ďalšia zmena je z kapitoly 

sociálnych služieb, z kapitoly číslo 28 sa presúva na kapitolu strategického rozvoja 10 000 € na 

spracovanie projektovej dokumentácie na zariadenie opatrovateľskej služby apod písmenom E 

Zrušenie viazanosti, tak viazanosť sa ruší iba na kapitole strategického rozvoja (písomný návrh 

návrhovej komisie je súčasťou materiálu)." 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:l:;' 
Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho prečítala predsedníčka návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 12: za: 18 proti: O zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 26812012 

o 
9. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 206/2012 - prijatie kontokorentného úveru do rozpočtu 

mesta Prešov na rok 2012 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ - "dôvody a d'alšie podrobnosti, ktoré vedú k tomu, aby sme navrhli zmenu tohto uznesenia 

sú uvedené v samotnom materiáli. Tento materiál bol prerokovaný v komisii mestského 

zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, kde uznesenie prijaté nebolo. 

() Následne bol predložený mestskej rade na prerokovanie, z rokovania bol stiahnutý." 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta poprosil Ing. Miroslava Hudáka, riaditeľa sekcie 

majetkovej a ekonomickej MsÚ, aby oboznámil panie poslankyne a pánov poslancov, prečo 

žiadame o predÍženie, pretože sme kedysi deklarovali, že do konca augusta najneskôr do polovice 

septembra by mal byť rozpočet vyrovnaný a tie peniaze by sme nepotrebovali. Skúsme to ešte raz 

zdôrazniť, prečo to je. 

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ - "všetky tie dôvody 

sú uvedené v materiáli. Vypichnem a zdôrazním - v materiáli, ktorý bol prvotne predkladaný za 

účelom schválenia a prijatia kontokorentného úveru sme dôvodili časový nesúlad medzi napÍňaním 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
-_.... _ ....... - ----_...... ...... __--_.~ 

príjmov a aktuálnou potrebou výdavkov ana prekrytie toho nesúladu, teda potrebou tohto 

kontokorentného úveru. V ňom srne vysvetlili, že pre splatenie kontokorentného úveru 

a vyrovnanie záväzkov a dosiahnutie súladu v plnení si svojich povinností predpokladáme, že takto 

by sa to malo udiať zhruba v období na prelome augusta a septembra. A však, tak ako bolo 

uvádzané vo vtedajšej dôvodovej správe za predpokladu, že sa v prvom rade zrealizuje predaj 

majetku, ktorý bol v tom čase predkladaný zastupiteľstvu na schválenie, ale z procesných dôvodov 

k schváleniu nedošlo, nastalo oddialenie, predpoklad sa nenaplnil, predpokladaná suma 1 300 000 

sa nakoniec samotnou súťažou znížila ešte nižšie na nejakých 700 000 necelých, k tomu nedošlo, 

O 	 došlo k tomu až na poslednom zastupitel'stve 30.8., z čoho teda realizácia a príjem sa očakáva 
niekedy na prelome mesiaca september - október - november. Teda hlavne z tohto dôvodu, 

z dôvodu chýbajúceho cca 1 000 000 tam to máte uvedené aj v prílohe, kde je ten predpokladaný 

pohyb finančných prostriedkov v období september ako sa to bude vyvíjať. Ak by tento 1 000000 

nám chýbal a tento kontokorent v rozsahu 1 000 000 by srne nedoschválili, čo by nám vo výsledku 

spôsobilo to, že mesto by sa dostalo do platobnej neschopnosti, teda dočasnej. V prvom rade teda 

by bolo dlžníkom, ktorý si neplní svoje záväzky riadne a včas. Ako náhle dôjde k realizácii 

odpredaja majetku, ktorý bol schválený, pritom predpokladáme ďalšie odpredaje, predpokladáme, 

že tento nový úverový rámec vo výške 1 000 000 € srne schopný splatiť tak, ako bol pôvodne 

kontokorent prijatý, teda so splatnosťou do konca roku 2012." 

() V rozprave opakovane vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ

Ing. Alexander Ernst, Ing. Richard Drutarovský. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

Ing. Alexander Ernst, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie -

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

prijatie kontokorentného úveru do rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 v sume 

1.000.000, OO € so splatnosťou do 31.12.2012 s podmienkou úrokovej sadzby: 
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1 mesačný EURIBOR + 1,50 % marža platnou od 1.9.2012. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol Ing. Alexander Ernst, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 13: za: 18 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: O 

C) 
Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 26912012 

Ďalej Ing. Andrea Turčanová, predsedníčka poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, SaS, 

MOST-HÍD predniesla túto informáciu "v čase medzi bodmi náš poslanecký klub mal krátke 

rokovanie, na ktorom prijal uznesenie, že vylúčil zo svojich radov poslanca Stanislava Gregu, 

ktorý dnešným dňom nie je členom poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, saS, MOST-HÍD." 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - na požiadanie poslaneckých klubov navrhol, aby sa 

XXV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove prerušilo a aby ďalšie zasadnutie bolo 

() dňa 26.9.2012 o 10.00 hod. Predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

prerušuje 

v súlade s článkom XIV. ods. 25 Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel'stva v Prešove .xxv. 

riadne zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove, konané dňa 12.9.2012 

a 

určuj e, 

že.xxv. riadne zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove bude pokračovať dňa 26.9.2012 

(streda) o 10. OO hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici Č. 24 

v Prešove. 
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Hlasovanie o návrhu na prerušenie XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove tak, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE Č. 14: za: 14 proti: l zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

C) číslo: 27012012 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 19.35 hod. vyhlásil XXV. riadne zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove za ukončené a prerušuje sa do dňa 26.9.2012. 

Záznam z XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove je spracovaný na 

základe elektronického záznamu. 

) Ing. Branko BENKO, MBA JUDr. Pavel HAGYARI 

prednosta MS~ 

! 
./ 

Zapisovateľka'. , Overovatelia ZáP~'Sic~e. 
Bučkova Ing. Igor Andrej č ' 

(Mgr. Svetlana~y \ 
MUDr. Karol Kysl ,'pD. 

Ing. Ľudovít Malaga ~ 

Strana 22/22 

F - MsÚ/SP-0l/24/l 


