
CJ 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z pokračovania XXV. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 26.9.2012 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Prítomných - 28 poslancov 

Neprítomní: 

O 	 PaedDr. Miroslav Benko, písomne ospravedlnený 

Ing. Svetlana Pavlovičová, písomne ospravedlnená 

PhDr. Michal Kaliňák 

Neprítomný: 


JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


Ďalší prítomní: 

Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP v Prešove 

JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

() 	 Mgr. Katarína Kireta, riaditel'ka 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, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 

vedúci oddelení: 

Ing. Andrea Burdová, PaedDr. Peter Javorský, mDr. Katarína Juricová, Mgr. Kamil Sepeši, 

Ing. Mária Rušinová, Ing. arch. Vladimír Ligus, Mgr. Peter Haas, PaedDr. Jozef Smetana, 

Vladimír Babylonský 
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Ďalší zamestnanci mesta: 


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


primátora mesta, JUDr. Sylvia Bobková, právnik, Iveta Fecková, odborná referentka, 


Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 


zástupcovia obchodných spoločností s účasťou mesta 

zástupcovia tlače, rozhlasu a TV 

o 
JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta v zmysle uznesenia č. 270/2012 

z XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, konaného dňa 12.9.2012 a podľa 

čl. XIV ods. 25 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol 

pokračovanie XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. Privítal zástupcov 

obchodných spoločností s účast'ou mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, pracovm'kov MsÚ, 

zástupcov tlače, rozhlasu a TVa prítomných občanov mesta. 

PREZENTÁCIA - 27 prítomných poslancov 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 27, 

čím skonštatoval, že pokračovanie XXV. riadne zasadnutie MsZ v Prešove je uznášaniaschopné. 

o 
Ospravedlnil neprítomnosť primátora mesta na pokračovaní XXV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove z dôvodu jeho neodkladných pracovných povinností. Rovnako 

ospravedlnil z neúčasti na pokračovaní XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove hlavného kontrolóra mesta. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta informoval o zmenách v poslaneckých kluboch 

Mestského zastupiteľstva v Prešove: 

1. 	 Predsedníčka Klubu nezávislých poslancov doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

písomne informovala primátora mesta o prijatí poslanca MsZ PhDr. Radovana Bačíka, PhD., 

MBA za člena Klubu nezávislých poslancov. 
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2. 	 Poslanec MsZ Stanislav Grega písomne informoval primátora mesta, že svoju poslaneckú 

činnosť bude ďalej vykonávať ako nezaradený poslanec. 

3. 	 Poslankyňa MsZ Mgr. Janette Langová písomne informovala primátora mesta o ukončení 

svojho členstva v Poslaneckom klube KDH, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd s tým, že svoju 

poslaneckú činnosť bude ďalej vykonávať ako nezaradená poslankyňa. 

4. 	 Poslanec MsZ MUDr. Karol Kyslan, PhD. písomne informoval primátora mesta o ukončení 

svojho členstva v Poslaneckom klube KDH, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd s tým, že svoju 

O poslaneckú činnost' bude d'alej vykonávať ako nezaradený poslanec. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta uviedol, že pokračovanie XXV. riadneho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva bude prebiehať podľa už schváleného programu, ktorý bol 

stanovený v pozvánke. 

Z dôvodu, že hlavný kontrolór mesta sa nemohol zúčastniť pokračovania XXV. riadneho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva a zákon o obecnom zriadení neupravuje inštitút zastupovania 

hlavného kontrolóra mesta vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu, navrhol v súlade s čl. XIV 

ods. 15 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove stiahnuť materiály, ktorých 

predkladateľom je hlavný kontrolór mesta a to: 

• pod poradovým č. 13 "Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra 

() mesta" (v pozvánke bod programu Č. 15), 

• 	 a pod poradovým č. 14 "Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a o kontrole vybavovania 

petícií a sťažností občanov za L polrok 2012" (v pozvánke bod programu č. 16). 

Uvedené materiály budú prerokované na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

ktorého sa zúčastní hlavný kontrolór mesta. 
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Hlasovanie o návrhu JUDr. Reného Puchera, zástupcu primátora mesta o stiahnutí 

materiálov: "Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta" 

a "Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov 

za I. polrok 2012". 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. l: za: 23 proti: l zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

o 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove stiahlo materiály "Správa o výsledkoch vykonaných 

kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta" a "Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 

a o kontrole vybavovania petícií a st'ažností občanov za I. polrok 2012" z pokračovania 

XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Program pokračovania XXV. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol 

schválený takto: 

Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

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 

e) Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' 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, riaditel'ka 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 Harčarík, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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15. Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností 

MsÚ 

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

č. 227/2012 zo dňa 27.6.2012 - informatívna správa o finančnom 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 

O 	 17. 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, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

18. 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, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

19. Záver 

e) 
Návrhová komisia mestského zastupiteľstva bola zriadená na XXV. riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva dňa 12.9.2012, jej členovia budú pracovať v nezmenenom zloženÍ. 

Pre pripomenutie uviedol zloženie návrhovej komisie: 

1. 	 Ing. Andrea Turčanová za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD 

2. 	 Mgr. Peter Krajňák za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD 

3. 	 Ing. Igor Andrejčák za Poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov 

4. 	 Ing. Alexander Ernst za Poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov 

5. 	 JUDr. René Pucher za Klub nezávislých poslancov 

6. 	 MUDr. Peter Klein za Klub nezávislých poslancov 
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• 

Zapisovateľka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení títo poslanci MsZ: o 
Ing. Igor Andrejčák 


MUDr. Karol Kyslan, PhD. 


Ing. Ľudovít Malaga 


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

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 - návrh vychádza z požiadavky tejto spoločnosti na základe rozhodnutia jej predstavenstva. 

O 	 Návrh bol prerokovaný v komisii mestského zastupiteľstva finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií, kde uznesenie nebolo prijaté. Následne bol prerokovaný v mestskej rade, 

uznesenie mestskej rady je súčasťou materiálu. 

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

MsZ - Ing. Igor Andrejčák, MUDr. Vasiľ Janko, Mgr. Peter Krajňák, JUDr. Katarína Ďurčanská, 

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Martin Lipka, PhD., Mgr. Stanislav 

Ferenc, MUDr. Karol Kyslan, PhD., PhDr. Ivan Benko, Ing. Ľudovít Malaga, Stanislav Grega, 

Mgr. Janette Langová, a Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ Technických služieb mesta 

Prešov, a. s. 

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

() 	 rozpravy, rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol protinávrh 

k predloženému návrhu na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., v rozsahu rozšírenia 

predmetu podnikania o nasledovné činnosti: 

- prevádzkovanie športových zariadení, 

prenájom hnuteľných vecí, 


- čistiace a upratovacie služby, 
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poverUje 

primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho 

zvolať Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. a na 

valnom zhromaždení schválenú zmenu stanov prijať. 

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Stanislava Ferenca. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 8 proti: 2 zdržalo sa: 13 

o 	 nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 17 proti: O zdržalo sa: 8 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 271/2012 

o 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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 - navrhované majetkové prevody boli prerokované komisiou mestského zastupitel'stva pre 

disponovanie s majetkom mesta, výpisy z jej uznesení sú súčasťou materiálu, následne boli 

prerokované v mestskej rade, okrem majetkového prevodu pod poradovým číslom 6, ktorý na 

základe požiadavky komisie bol predložený priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva 

z časových dôvodov a okrem materiálu pod poradovým číslom 1 vzhľadom na fakt, že predmetná 
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informácia sa v zmysle zásad hospodárenia predkladá na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v zmysle vtedy platných zásad hospodárenia. 

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

MsZ - MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Karol Kyslan, PhD., Ing. Stanislav 

Kahanec, Ing. Alexander Ernst, Mgr. Janette Langová, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, 

Ing. Igor Andrejčák, Mgr. Stanislav Ferenc, JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Ľudovít Malaga, 

Ing. Marta Kollárová, PhD. a Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 

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

rozpravy, rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Andrea Turčanová predniesla návrh návrhovej 

komisie: 

l. aby sa o každom bode hlasovalo samostatne, 

2. návrhová komisia navrhuje stiahnuť bod 1. z rokovania, 

3. návrhová komisia navrhuje zmenu v bode 6 takto, že schval'uje na dobu 10 rokov pre Športový 

klub SLOV AN SOLlVAR za cenu 1 € ročne, s podmienkou začatia výstavby do dvoch rokov 

a dopracovania zmluvných vzťahova ich opätovného predloženia na schválenie mestským 

zastupiteľstvom. 

{J 
JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta navrhol, aby sa o všetkých bodoch hlasovalo 

naraz. 

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Andrea Turčanová opätovne predniesla návrh 

návrhovej komisie: návrhová komisia navrhla stiahnuť bod pod poradovým číslom 1., ostatné body 

navrhujeme ponechať tak ako sú a bod číslo 6. dopracovať, teda meníme dobu z 20 rokov na 10 

rokov a dopiňame podmienku začatia výstavby do dvoch rokov a dopracovania zmluvných 

vzťahova ich opätovného predloženia na schválenie mestským zastupitel'stvom. 
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Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 4: za: 24 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 272/2012 

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

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 - materiál bol predložený na základe uznesení mestského zastupitel'stva, ktorými boli 

schválené zámery týchto majetkových prípadov. Preto v súlade s platnými Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta neboli tieto majetkové prevody opätovne prerokovávané v komisii 

pre disponovanie s majetkom mesta ani v mestskej rade. 

(J 
V rozprave opakovane vystúpili - JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta, poslanci 

MsZ - Ing. Richard Drutarovský, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Ivan Benko, MUDr. Karol 

Kyslan, PhD. a Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 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 je uvedené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 5: za: 19 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 273/2012 

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

bez hraníc" 

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

(J Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ - daný materiál bol prerokovaný v komisii pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

a takisto v mestskej rade. Ide o program slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. Daný projekt 

bol podaný, teraz čakáme na schválenie. Schvaľuje to VÚC, dúfam, že budeme mat' podporu, lebo 

ide o krásny projekt, o veľké integrované detské ihrisko. Boli doložené aj fotografie, ako by to 

malo vyzerať. Je to unikátne ihrisko, ktoré sa nenachádza na území prešovského samosprávneho 

kraja a mala by to byť integrácia postihnutých detí medzi normálne. 

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

() poslanci MsZ - Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Ivan Benko, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard 

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

a 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 je uvedené v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA -19 poslancov 

HLASOVANIE č. 6: za: 19 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 274/2012 

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 

t) Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

a urbanistiky MsÚ správa bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Prešove na II. polrok 2012. 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

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

PREZENTÁCIA -20 poslancov 

eJ HLASOVANIE č. 7: za: 20 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 275/2012 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

15. Návrh na vol'bu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

činností MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

() a verejných činností MsÚ tento návrh súvisí so zánikom poslaneckého mandátu Mgr. Haasovi 

a so vznikom mandátu PhDr. Bačíkovi. 

V rozprave opakovane vystúpili JUDr. René Pucher, zástupca primátora mest~ poslanci 

MsZ - Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Alexander Ernst, Mgr. Stanislav 

Ferenc, Ing. Ľudovít Malaga, JUDr. Katarína Ďurčanská, PhDr. Ivan Benko a mDr. Maroš 

Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností 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 je uvedené v písomnom materiáli. 

C) PREZENTÁCIA -19 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 16 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 276/2012 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

č. 227/2012 zo dňa 27.6.2012 - informatívna správa o finančnom a materiálnom 

zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržatel'nosti 

tohto účelového zariadenia 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

o 
Predložený materiál uviedla Mgr. Katarína Kireta, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja 

MsÚ - 27.8.2012 bola mestská rada, ktorej bol predložený materiál, boli vznesené pripomienky na 

zapracovanie už konkrétnych vecí. Tento materiál sa momentálne spracoval a bude predložený 

v októbrovom zastupiteľstve. 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

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

PREZENTÁCIA - 18 poslancov 

() HLASOVANIE č. 9: za: 15 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 277/2012 
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1;;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

17. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

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

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

O 	 MsÚ - daný materiál bol predložený v mestskej rade 27.8.2012 na 8. riadne rokovanie mestskej 

rady, nebolo prijaté žiadne uznesenie. Materiál bol vrátený na prepracovanie, bol predložený 18.9. 

do komisie a pôjde 3.10. do rady, následne do zastupiteľstva v októbri. 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

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

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 10: za: 16 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: 2 

() 
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 278/2012 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:':;: 
Mesto Prešov 	 .. 

18. 	 Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

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

poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ - podrobnosti sú uvedené v materiáli. 

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

poslanci MsZ Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, MUDr. Vasiľ Janko, 

JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Andrea Turčanová. 

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

rozpravy, rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

JUDr. René Pucher, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesol protinávrh 

k predloženému návrhu na uznesenie:() 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 229/2012 na nákup hardvérového a softvérového 

vybavenia pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.6.2012. 
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ZJ Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prešove predniesla 

protinávrh k návrhu na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

mení 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 229/2012 z 27.6. 2012 v časti schvaľuje takto: 

"nákup hardvérového a softvérového vybavenia pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

v počte kusov 31 v celkovej rozpočtovanej sume 15000,00 €; Termin: február 2013." 
e) 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Prešove JUDr. René Pucher. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 11: za: 18 proti: 2 zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 279/2012 

\~) 

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

o 15.15 hod. vyhlásil pokračovanie xxv. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

za ukončené. 
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I~I 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Záznam z pokračovania xxv. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

je spracovaný na základe elektronického záznamu. 

~ o 	 Ing. Branko BENKO, MBA JUDr. Pavel HAGYARI 


prednosta MAÚfP/J primátor mesta 


Zapisovateľka: 	 Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková 	 Ing. Igor Andrejčru(~2~ r. ' VV\A-I 

MUDr. Karol Kysl, . 
I(j(;k~ . Ing. Ľudovít Malaga 

o 
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