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Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Z á p i s n i c a 

 

z II. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 

3.2.2003 v malej zasadačke Krajského úradu v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomných

 

 – 31 poslancov 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

Ďalší prítomní: 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

Ing. arch. Katarína Štofanová, ÚHA 

Ing. Andrej Gajdoš, ÚSRo 

Ing. Marián Eliáš, zástupca prednostu MsÚ 

Ing. Štefan Kužma, prednosta Okresného úradu v Prešove 

JUDr. Michal Glevaňák, okresný prokurátor 

vedúci odborov MsÚ 

riaditelia mestských podnikov 

zástupcovia organizácií zabezpečujúcich VPS 

zástupcovia politických strán a hnutí 

zástupcovia tlače, rozhlasu a TV 

Dorota Straková, zapisovateľka 
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 II. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol Ing. Milan 

Benč, primátor mesta. Privítal JUDr. Michala Glevaňáka, okresného prokurátora, prednostu 

Okresného úradu v Prešove Ing. Štefana Kužmu, poslancov mestského zastupiteľstva, 

predstaviteľov politických strán a hnutí, zástupcov tlače, rozhlasu a TV i ostatných 

prítomných.  

 

 Návrh programu II. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove bol 

stanovený pozvánkou. V rámci bodu rôzne navrhujem prerokovať tieto materiály: 

19-1. Návrh na podporu zachovania Krajského súdu v Prešove. 

19-2. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov, Veselá 1, Prešov. 

 Navrhujem zmeniť poradie, lebo niektoré body sa týkajú rozpočtu – teda pred rozpočet 

zaradiť body 4, 5, 13 a 14. 

Mgr. Juraj Hurný 

 O programe zasadnutia MsZ rokovala mestská rada s tým, že máme návrh rozpočtu 

v určitom objeme a tomuto objemu musíme prispôsobiť ďalšie body v rámci jeho čerpania. 

Preto MsR navrhla takéto poradie. Na rokovaní MsR sme konštatovali, že sa k rozpočtu 

vrátime, pretože nemáme jasný rozpis štátneho rozpočtu v niektorých oblastiach. Následne sa 

môžeme vrátiť aj k jednotlivým úpravám. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Hlasovanie o návrhu Mgr. Hurného – pred rozpočet zaradiť body 4, 5, 13 a 14 

HLASOVANIE č. 1:  za: 9   proti: 6   zdržalo sa: 12 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o návrhu programu tak, ako je uvedený v pozvánke. 

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

 

 Program II. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. Návrh rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2003. 

3. Návrh novely Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov. 

4. Návrh menovitého zoznamu bežnej údržby a opráv ciest a chodníkov na rok 2003. 

5. Návrh plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2003. 

6. Informatívna správa o investičných akciách v rámci tepelného hospodárstva na rok 2003. 
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7. Návrh doplnku č. 1 k Štatútu mesta Prešov. 

8. Návrh doplnku č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Prešove. 

9. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady v Prešove. 

10. Návrh na zvolenie neposlancov za členov Komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

11. Návrh na zvolenie neposlancov za členov Výborov v mestských častiach v Prešove. 

12. Návrh okruhu úkonov a činností, ktoré sú oprávnení vykonávať zástupcovia primátora 

mesta Prešov. 

13. Návrh platu primátora mesta Prešov. 

14. Návrh platov zástupcu primátora mesta, dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na výkon 

funkcie (zástupcu primátora mesta), hlavného kontrolóra mesta a návrh zásad hodnotenia 

činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov 

komisií MsZ a výborov v mestských častiach. 

15. Návrh na vstup mesta Prešov do obchodnej spoločnosti európske technologické centrum, 

a.s., Prešov. 

16. Informatívna správa o prechode kompetencií na úseku stavebného úradu a na úseku 

sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby. 

17. Majetkové prevody. 

18. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu hlavných 

úloh útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2003. 

R Ô Z N E : 

19-1. Návrh na podporu zachovania Krajského súdu v Prešove. 

19-2. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov, Veselá ul. č. 1, Prešov. 

20. Diskusia. 

21. Záver. 

 

Za členov návrhovej komisie odporúčam zvoliť v pomere 4/3/2 za jednotlivé kluby 

týchto poslancov: 

Ing. Ján Balún, Šimon Blichár, Ing. Mikuláš Bodnár, JUDr. Katarína Ďurčanská, 

PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH, Ing. Soňa Bošelová, Ing. Marta Kollárová, PhDr. Ivan 

Benko, JUDr. Milan Berdis 

HLASOVANIE č. 3:  za: 22   proti: 0  zdržalo sa: 4 
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 Za overovateľov zápisnice určujem: 

 RNDr. Máriu Csatáryovú 

 Doc. PaedDr. Vieru Bebčákovú, CSc. 

 

 Zapisovateľka: 

 Dorota Straková 

 

 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Návrh rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2003 

___________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Mária Nováková, vedúca OFaP MsÚ 

 

 Predložený návrh rozpočtu je zostavený tak, aby pokrytím základných, bežných 

a kapitálových potrieb vytváral podmienky na plnenie samosprávnych funkcií, ktoré musia 

byť v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ako aj dodržiavaním pravidiel rozpočtového 

hospodárenia, ktoré stanovuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predložený návrh na rok 

2003 počíta s miernym nárastom podielových daní od fyzických a právnických osôb, so 

stabilizáciou miestnych daní a poplatkov na úrovni roku 2002, s nezmenenými podmienkami 

uzatvorených nájomných zmlúv za prenajatý majetok mesta, s transfermi zo štátneho rozpočtu 

pre MHD, s návratnými zdrojmi financovania pre vykrytie deficitu kapitálového rozpočtu 

a finančných operácií, s výdavkami na zabezpečenie prác vyplývajúcich mestu zo zákona, 

s realizáciou investičnej výstavby na úrovni rozostavaných prác vrátane bytovej výstavby. 

Ing. Mária Nováková, vedúca OFaP MsÚ 
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Taktiež sa počíta s pokrytím bežných a kapitálových potrieb MsÚ a prevádzkovaním 

mestských príspevkových organizácií – MSS a PKO a so splácaním úverov prijatých 

v predchádzajúcich rokoch. 

 Návrh rozpočtu nemá zakomponovaný objem decentralizačných dotácií pre oblasť 

školstva, sociálnej starostlivosti, t.j. DD a opatrovateľskej starostlivosti. Predkladaný návrh 

rozpočtu mesta v príjmovej a výdajovej časti predstavuje finančný objem 677,837 tis. Sk. 

Príjmy rozpočtu sú rozpočtované v objeme 584,317 tis. Sk, z toho daňové príjmy 277,124 tis. 

Sk, nedaňové príjmy 104,495 tis. Sk a transfery zo štátneho rozpočtu v objeme 202,698 tis. 

Sk. Výdajová časť rozpočtu je ohraničená príjmovou základňou. Táto časť je spracovaná 

podľa jednotlivých kapitol v súlade s platnou rozpočtovou legislatívou. Podrobné členenie je 

zdokumentované v tabuľovej časti a opodstatnenosť je uvedená v textovej časti predloženej 

správy.  

 V návrhu na uznesenie sa pozmeňuje v bode 5 – bežné transfery právnických 

a fyzických osôb - obsah ostáva nezmenený, avšak transfer pre MSS 9,600 tis. Sk sa dopĺňa 

„z toho 1,450 tis. Sk na vykrytie časti nákladov na prevádzku Zimného štadióna“. 

R O Z P R A V A  

 Moje vystúpenie sa bude týkať aj bodu 13 a 14. Návrh platu primátora mesta je vo 

výške 62.000,- Sk. Ak k tomu prirátame 50 % odmien, čo za posledných 8 rokov nikdy 

nebolo menej, dostaneme sa na úctyhodnú sumu 63.000,- Sk mesačného platu. Je to plat, aký 

nemá ani predseda vlády tejto krajiny, ten má zhruba 78.000,- Sk najvyšší možný. Pritom  

primátor mesta vykonáva túto funkciu ešte len jeden mesiac. Milo ma prekvapila pravicová 

vláda, keď pre  tento rok odsúhlasila, že platy vládnych činiteľov nebudú v roku 2003 rásť, aj 

keď zo zákona na to majú právo. Nemilo ma ale prekvapilo ľavicové vedenie mesta, keď 

navrhovalo zvýšenie svojich platov. Totiž zvýšenie platu primátora mesta, jeho dvoch 

zástupcov a hlavného kontrolóra bude stáť mestskú pokladnicu viac ako 400 tis. Sk aj 

s odvodmi.  

Mgr. Juraj Hurný 

Druhý bod je suma 1,900.000,- Sk, ktorá je pre odmeny poslancov. Táto suma stačila 

v predchádzajúcom volebnom období pre 51 poslancov. Dnes je pre 31 poslancov potrebná 

taká istá suma. Je to súčasťou návrhu mzdy pre pracovníkov MsÚ. Čiže, ak si poslanci 

nebudeme zvyšovať odmeny, mali by sme ušetriť viac ako 700 tis. Sk. Preto navrhujem znížiť 

sumu v kap. 920 – mzdy zamestnancov MsÚ, v ktorej sú zahrnuté aj odmeny poslancov 

o 1 mil. Sk a zvýšiť kap. 914 – školstvo a telesná kultúra o spomínaný 1 mil. Sk, keďže všetci 

vieme ako naše školy a škôlky potrebujú peniaze na opravy. Chcem apelovať na kolegov 
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poslancov - napr. p. Kahanec hovorí v Prešovskom večerníku o tom, že KDH má blízko 

k ľuďom, čiže nezavrhuje ani sociálne cítenie s ľuďmi. Ale zvyšovanie jeho platu je odrazom 

jeho sociálneho cítenia s ľuďmi alebo len prejav jeho pokrytectva ?  

Nakoniec som veľmi zvedavý, ako bude hlasovať p. Čižmár, ktorý v ostatnom 

volebnom období mal vždy pripomienky k zvyšovaniu primátorovho platu. Bude hlasovať za 

alebo proti ?  

 Druhý návrh na zmenu je ten, aby sme v kap. 916 – kultúra viazali čiastku 60.000,- Sk 

pre občianske združenie Vysokoškolský klub spoločensko-pastoračné centrum, nakoľko naše 

mesto deklaruje spoluprácu s Prešovskou univerzitou a toto občianske združenie vytvára 

priestor pre vysokoškolákov, aby mali kde tráviť svoj voľný čas. Upozorňujem, že títo 

vysokoškoláci nemajú svoj iný klub a v podstate tam organizujú jednu až dve akcie týždenne, 

ako sú prednášky o EÚ s poprednými predstaviteľmi štátu, koncerty a iné podobné aktivity, 

ktoré vypĺňajú voľný čas vysokoškolákov. Dokonca sa stalo, že v prípade potreby tam 

prebiehali aj prednášky, keď na univerzite nebol voľný priestor. 

 Chcem sa pozastaviť pri niektorých vážnych veciach, ktoré sa týkajú rozpočtu 

hospodárstva mesta a ktoré žiadam vysvetliť. V návrhu na uznesenie, str. 2, bod č. 6 – 

Spravbyt, a.s., z toho výmena horákov do regulačnej stanice plynu – kotolňa Janouškova 

1,600.000,- Sk. Regulačná stanica plynu je malý „kiosk“, kde je disk na regulovanie plynu 

z vyššieho tlaku na nižší tlak alebo opačne. Nijaké horáky v regulačnej stanici neexistujú, 

lebo je to prostredie výbušné. Je tam 1,600 tis. Sk. Pokiaľ to niekto zdôvodní, že idú horáky 

do tejto regulačnej stanice, zdvihnem ruku, pokiaľ neidú, navrhujem rozhodnúť, čo s tým 

1,600 tis. Sk urobíme, lebo je to nezmysel. 

Ján Čižmár 

 K vystúpeniu poslanca Čižmára – o tom sme už hovorili. V návrhu na uznesenie, 

str. 2, bod 6 spomínaná formulácia nie je celkom presná. Hovorili sme o tom, že v materiáli 

č. 6 – informácia o investíciách Spravbyt-u do tepelného hospodárstva na rok 2003 je presne 

v časti 1, bod 1.1 uvedené „výmena kotlov, horákov, doregulačnej stanice plynu, expanznej 

nádoby a montáž výbušnej steny vrátane úprav riadiaceho systému Excel – na kotolni 

Janouškova“. Tu v tomto návrhu je nepodarená skratka tohto textu. Mohol byť preto daný 

návrh upraviť formuláciu textu, ale nie, že ten text je zlý. 

PhDr. Milan Laca, zástupca primátora mesta  

 K vystúpeniu poslanca Hurného. Tak trocha na ospravedlnenie poslancov SDĽ, lebo 

na MsR nie zástupcovia SDĽ-ky navrhli zvýšenie platu primátora mesta. Bola to určitá 

Ing. Ján Balún 
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diskusia na tú tému, že ako zástupcovia primátora, tak aj primátor mesta za posledné 3-4 roky 

nemali upravovaný plat. Tento navrhovaný nárast je nižší, ako bola inflácia za 4 roky 

a vzhľadom aj na to, aká je úroveň inde, boli tieto platy navrhnuté. Ak primátor mesta má 

navrhovaných 62 tis. Sk, tak primátor Nitry má 70 tis. Sk. To sme sa dočítali v tlači. Čo sa 

týka odmien poslancov, naozaj tam pravdepodobne vznikne nejaká rezerva. Prikloním sa 

k tomu, aby sme rezervy naozaj využili a presunuli ich na kultúru, na školstvo. Myslím, že 

všetci budeme za.  

Čo sa týka celkovej koncepcie rozpočtu, naozaj je reštriktívny, ale vidím tam určité 

rezervy, nie sú také riziká, aby sa ten rozpočet nedal naplniť. Odporúčam tento rozpočet 

napriek tomu, že je reštriktívny, dajú sa nájsť tie rezervy hlavne pri tých verejno-prospešných 

službách, aby sa kvalita služieb pre mesto neznížila a myslím si, že v prípade potreby dajú sa 

robiť rozpočtové  opatrenia, lebo vidím ja tam určité rezervy, aby sa mohla tá kvalita zlepšiť. 

 V rozpočte chcem upozorniť na TSmP, na ktoré z tých mestských podnikov táto 

reštrikcia dopadla najviac. Nežiadam teraz nejaké peniaze momentálne, ale chcem iba 

upozorniť na to, že je tu aj program odpadového hospodárstva, ktorý bol prijatý v minulom 

MsZ. Chcem upozorniť, aby sa na toto myslelo pri úprave rozpočtu v II. polroku, pretože 

TSmP sú v tomto smere dosť oklieštené. 

Ing. Mikuláš Bodnár 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 4:  za: 28 

 Na vysvetlenie – návrh platu primátora nenavrhlo vedenie, ponechali sme to na návrhu 

MsR. Navrhol som zástupcom primátora a poslancom MsZ, pretože po spočítaní nárastu 

a inflácie za predchádzajúce roky to vychádzalo 48,6 %. V roku 1997 mi ako zástupcovi 

primátora bol schválený plat 27 tis. Sk, čo zástupcom primátora ostalo dodnes. Ďalej - pri 

menšom počte poslancov bude každý poslanec zaradený vo viacerých komisiách, teda budete 

mať viac práce. Poslancom poskytujeme aj cestovné lístky na MHD, aby sa mohli venovať 

obyvateľom a mestu. Preto MsR navrhla zvýšenie o 20 %. Diskusia však bude v bodoch, 

ktorých sa to dotýka. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Návrhová komisia oproti pôvodnému návrhu na uznesenie, ktoré bolo v predloženom 

materiáli, predkladá zmenu – na str. 2, bod 5 bude znieť – „MSS 9,600 tis. Sk, z toho na 

vykrytie časti nákladov na prevádzku Zimného štadióna 1,450 tis. Sk“. V zostávajúcich 

častiach uznesenie ostáva bez zmeny. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 
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 Navrhujem upraviť formálnu – gramatickú chybu v bode 6, týkajúcu sa Spravbyt-u. 

Nemôže to byť „do regulačnej stanice“, ale podľa textu z materiálu č. 6  „výmena kotlov, 

horákov, doregulačnej stanice plynu, expanznej nádoby a montáž výbušnej steny vrátane 

úprav riadiaceho systému Excel – na kotolni Janouškova“. 

PhDr. Milan Laca, zástupca primátora 

 Ešte raz navrhujem, aby sme z kap. 920 – kancelária prednostu, vnútorná prevádzka 

a matrika, z činnosti mzdy zamestnancov a poistné, ubrali 1 mil. Sk a zvýšili kap. 914 – 

školstvo a telesná kultúra o 1 mil. Sk. 

Mgr. Juraj Hurný 

 Hlasovanie o protinávrhu poslanca Hurného. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

PREZENTÁCIA – 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 5:  za: 13   proti: 5  zdržalo sa: 12 

Návrh nebol prijatý. 

 Predkladám druhý protinávrh, o ktorom žiadam hlasovať – na kapitole 916 kultúra 

viazať 60 tis. Sk pre občianske združenie Vysokoškolský klub spoločensko-pastoračné 

centrum. 

Mgr. Juraj Hurný 

 Hlasovanie o druhom protinávrhu poslanca Hurného.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 6:  za: 26   proti: 2  zdržalo sa: 3 

Návrh bol prijatý. 

 Hlasovanie o uznesení k rozpočtu ako celku, s odsúhlasenou zmenou. 

HLASOVANIE č. 7:  za: 21   proti: 0  zdržalo sa: 

 Nesúhlasia čísla - opakované hlasovanie: 

HLASOVANIE č. 8:  za: 23   proti: 1  zdržalo sa: 7 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 2/2003 
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3. Návrh novelizácie Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov 

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Mária Nováková, vedúca OFaP MsÚ 

 

 Zmena oproti doterajšiemu zneniu štatútu uvedeného fondu je v článku 2 tvorba, kde 

sa upravuje a spresňuje spôsob tvorby fondu – zvyšuje sa z doterajších 10 % na 15 % 

z prebytku hospodárenia za uplynulý kalendárny rok. V článku 5 sa dopĺňa bod 6, ktorý 

určuje príjemcovi povinnosť zúčtovať do 31.1. nasledujúceho roka poskytnutý príspevok 

a vyúčtovanie predložiť na MsÚ.  

Ing. Mária Nováková, vedúca OFaP MsÚ 

R O Z P R A V A 

 Myslím si, že je správne zvýšenie percentuálneho podielu na 15%, pretože som za 

rozvoj športu v našom meste. Predkladám návrh návrhovej komisii, ale nechcem, aby sme to 

teraz schvaľovali, ale aby na najbližšej MsR sa prerokovala aj možnosť vytvoriť fond na 

podporu cirkví. Mám predstavu, že by to mohlo byť napr. v takom istom objeme - 15% 

z prebytku. Môj dôvod je jednoduchý – pretože tak, ako som za to, aby sa rozvíjala kultúra 

tela športovaním, myslím si, že veľmi dôležitá je aj duchovná formácia občanov mesta Prešov 

a túto robia hlavne cirkvi. Ide mi tu komplexne o všetky cirkvi registrované štátom, kde 

samozrejme ten podiel by sa adekvátne upravil podľa toho, koľko majú zaregistrovaných 

veriacich. Dá sa to veľmi jednoducho urobiť podľa posledného sčítania ľudu, tam sa 

konkrétne aj vyznačovalo k akému náboženstvu sa niekto hlási. Navrhujem teda, aby MsZ 

uložilo mestskej rade, aby na najbližšom zasadnutí sa zaoberala touto problematikou. 

MUDr. Dušan Hruška 

 Tento návrh by sme mali zobrať nie ako súčasť tohto materiálu, ale v rôznom by sa 

prijalo uznesenie v súvislosti s navrhovanou podporou cirkví. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Súhlasím s prerokovaním tohto návrhu v bode rôzne.  

MUDr. Dušan Hruška 

 Myslím, že by to bolo jednoduchšie zapracovať tento návrh do plánov práce MsR 

a MsZ. 

Ing. Stanislav Kahanec, zástupca primátora 

 Môžeme tento návrh zapracovať do plánov práce MsR a MsZ. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 
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ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 9:  za: 30 

 K predloženému materiálu neboli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, hlasovanie 

o uznesení tak, ako je uvedené v písomnom návrhu. 

HLASOVANIE č. 10:  za: 30 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 3/2003  

 

4. Návrh menovitého zoznamu bežnej údržby a opráv ciest a chodníkov na rok 2003  

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Andrea Marcinková, vedúca referátu MPOaOČ OMOaVPČ MsÚ 

 

 Predkladám konkrétny návrh opráv ciest, chodníkov a bežnej údržby na rok 2003 tak, 

ako je špecifikovaný v prvej časti predloženého materiálu v uvedenom objeme. Realizovaná 

bude v rámci finančných možností mesta aspoň jedna súvislá oprava povrchu komunikácie, 

ukončená liatym asfaltom, resp. živicou v každom VMČ. Čo sa týka bežnej údržby – uvedené 

jednotlivé práce a rozdelené finančné prostriedky vychádzajú opäť z finančných možností 

mesta a z našich predchádzajúcich skúseností. Najviac finančných prostriedkov aj v tomto 

roku  navrhujeme vyčleniť v rámci bežnej údržby na vyspravky komunikácií, ktoré plánujeme 

začať realizovať cca od 15.3. postupne podľa dôležitosti tej - ktorej komunikácie. Uvedené 

opravy ciest a chodníkov na rok 2003 sú navrhnuté z požiadaviek občanov, resp. poslancov 

z minulých rokov. Všetky ostatné oprávnené požiadavky sú zosumarizované v prehľade 

druhej časti predloženého materiálu a sú rozdelené podľa lokalít VMČ. Predložený materiál 

bol prerokovaný aj s VMČ a v MsZ bol vzatý na vedomie. 21.1. bol materiál prerokovaný aj 

v komisii pre územný, plán, výstavbu, dopravu a ŽP, kde boli vznesené pripomienky na 

doplnenie akcií v časti „nepokryté rozpočtom“ v lokalite Nižná Šebastová a tiež bola prijatá 

úloha pre odbor – v termíne do 30.3. zabezpečiť v súčinnosti s VMČ aktualizáciu požiadaviek 

na opravy ciest a chodníkov na akcie nezaradené do plánu v roku 2003. Po tomto termíne 

zašleme opäť kompletný materiál predsedom VMČ.  

Ing. Andrea Marcinková, vedúca referátu MPOaOČ OMOaVPČ MsÚ 

R O Z P R A V A 
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ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 11:  za: 30 

 K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky ani návrhu – hlasovanie 

o uznesení tak, ako je uvedené v písomnom návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 12:  za: 30 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 4/2003 

 

5. Návrh plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2003  

___________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Marián Karabinoš, vedúci OVaD MsÚ 

 

 Návrh plánu je tvorený na základe požiadaviek občanov, poslancov MsZ za jednotlivé 

VMČ, ako aj našej miery poznania a vychádza zo súčasných zdrojových možností mesta. Pre 

zabezpečenie kontinuity investičného procesu je do plánu zaradených 8 rozostavaných stavieb 

a ďalších 5 novozačínaných stavieb, kde sú náklady uvedené len orientačne. V ďalšej časti 

materiálu v prílohe je uvedený prehľad ďalších stavieb – sú to požiadavky VMČ, občanov 

a stavby, ktoré vychádzajú zo strategického plánu ekonomického rozvoja mesta, ako ja 

z nášho poznania. Celková hodnota predstavuje orientačný objem prác takmer 700 mil. Sk. 

Našou snahou je technickú infraštruktúru, najmä obnovu – výstavbu kanalizácie, ktorá je 

investične veľmi náročná, riešiť prostredníctvom štrukturálnych fondov, k čomu 

zabezpečujeme potrebnú legislatívnu prípravu. Listami primátora mesta sme uplatnili 

požiadavky na ministerstvo školstva na dofinancovanie telocvične pri ZŠ Važecká, na 

ministerstvo ŽP na vodovod Nižná Šebastová a na skládku TKO na Cemjate. Taktiež sme 

požiadali jednotlivých rezortných investorov VVaK, SPP a VSE o spoluúčasť pri financovaní 

vodohospodárskych, energetických stavieb na území mesta. 

Ing. Marián Karabinoš, vedúci OVaD MsÚ 

 Predmetný návrh bol dopracovaný o pripomienky MsR, komisie pre územný plán, 

výstavbu, dopravu a ŽP, ktoré odporúčajú predložený návrh schváliť. 

R O Z P R A V A 
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ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 13:  za: 30 

 K predloženému materiálu neboli pripomienky ani návrhy – hlasovanie o uznesení tak, 

ako je uvedené v písomnom návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 14:  za: 30 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 5/2003 

 

6. Informatívna správa o investičných akciách v rámci tepelného hospodárstva na 

rok 2003 

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

          Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Andrea Marcinková, vedúca referátu MOaVPČ OMOaVPČ MsÚ 

 

 Predložený materiál poskytuje informáciu o jednotlivých investíciách v rámci 

tepelného hospodárstva na rok 2003, ktoré bude zabezpečovať a.s. Spravbyt. Konkrétne 

investície sú rozdelené na stavebné práce, meranie a reguláciu a akcie v rámci pokračujúceho 

projektu zmluvných energetických výkonov a služieb – EPC, zabezpečovateľom ktorých je 

v zmysle podpísanej zmluvy spoločnosť Spravbyt. Celkový predpokladaný finančný objem 

navrhovaných investícií na rok 2003 je 50,617 tis. Sk, ktoré v objeme 7,100 tis. Sk sú 

vyčlenené z rozpočtu mesta ako kapitálový transfer. Ako finančné krytie budú tiež použité 

predovšetkým zdroje z odpisov majetku spoločnosti a časť finančných prostriedkov bude 

použitá po schválení z predpokladaného zisku spoločnosti za rok 2002. Predložené investície 

– konkrétne akcie boli prerokované a schválené v zmysle podpísanej zmluvy predstavenstvom 

spoločnosti, o čom je priložený výpis zo záznamu zasadnutia predstavenstva spoločnosti 

Spravbyt. 

Ing. Andrea Marcinková, vedúca referátu MOaVPČ OMOaVPČ MsÚ 

R O Z P R A V A 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 15:  za: 27  proti: 0   zdržalo sa: 0 
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 K predloženému materiálu nebola rozprava – hlasovanie o uznesení tak, ako je 

uvedené v písomnom návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 16:  za: 27 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 6/2003 

 

7. Návrh doplnku č. 1 k Štatútu mesta Prešov 

_____________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 

 V súvislosti s poslednou novelizáciou zákona o obecnom zriadení je potrebné 

zosúladiť štatút mesta s týmto zákonom. Návrh obsahuje tri zmeny – v počte poslancov MsZ 

z 51 na 31, v počte členov MsR z 13 na 10, zriadenie komisie MsZ pre kultúru a zahraničné 

kontakty a komisie MsZ školstva a telesnej kultúry. Odporúčam predložený návrh na 

uznesenie doplniť o časť „ukladá – prednostovi MsÚ vypracovať Štatút mesta Prešov 

v úplnom znení v termíne do 28.2.2003.“ 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

R O Z P R A V A 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 17:  za: 27  proti: 0   zdržalo sa: 0 

 K predloženému návrhu nebola rozprava – hlasovanie o návrhu na uznesenie, 

doplnený o časť „ukladá“ v znení, podľa návrhu prednostu MsÚ. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 18:  za: 27 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 7/2003 
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8. Návrh doplnku č. 5 k Organizačnému poriadku MsÚ v Prešove 

__________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 

 Z dôvodu efektívnejšieho a racionálnejšieho fungovania činnosti organizácie 

predkladám niekoľko zmien. Prednosta MsÚ zdôvodnil zmeny tak, ako sú rozpísané 

v dôvodovej správe. 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

R O Z P R A V A 

 Predkladám MsZ na zváženie tri návrhy v náväznosti na prednostu MsÚ, čo sa týka 

zefektívnenia práce a počtu zamestnancov na MsÚ - referát medzinárodných kontaktov 

z odboru kultúry presunúť pod kanceláriu primátora mesta. Myslím si, že medzinárodné 

kontakty by mali patriť do područia KPM, pretože ide o priamy kontakt zahraničných návštev 

v prvom rade s primátorom mesta. 

PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH 

 Druhý návrh sa týka odboru soc., byt. a zdravotníctva - navrhujem zvážiť, či by nebolo 

vhodné referát starostlivosti o starých občanov spojiť s referátom zdravotníctva 

a opatrovateľskej služby, lebo vieme veľmi dobre, že starostlivosť o starých občanov 

a opatrovateľská služba majú veľmi blízko k sebe, čiže tieto dva referáty spojiť do jedného. 

 Tretí návrh sa týka odboru školstva a telesnej kultúry - z jedného referátu školstva, 

mládeže a telesnej kultúry urobiť dva referáty a to referát školstva a referát telesnej kultúry a 

mládeže, pretože aj v programe pána primátora aj nás všetkých je rozvoj športu na toto 

štvorročné funkčné obdobe dosť veľkou prioritou. Kompetencie, ktoré prešli na mesto 

v oblasti školstva sú dosť náročné, preto by bolo vhodné tieto dva referáty oddeliť, teda 

školstvo a šport, pretože každému sa treba dosť intenzívne venovať a sú to veľmi široké 

oblasti pôsobenia pre zodpovedných pracovníkov. 

 Moje vystúpenie sa bude dotýkať okrem materiálu č 8 aj materiálov č. 12, ktorý je 

návrh okruhu činností, ktoré sú oprávnení vykonávať zástupcovia primátora mesta, ako aj 

materiálu č. 14.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

 K bodu č. 8 navrhujem zo schémy (príloha č. 2) vypustiť „zátvorku zástupca 

primátora“ u dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na výkon funkcie. Podľa nie jednotného 

právneho výkladu mesto Prešov podľa zákona o obecnom zriadení môže mať len jedného 
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zástupcu primátora, ktorý zo zákona má priamo dané právomoci. Funkcia, o ktorej sa hovorí, 

a ktorá bola zriadená už v minulom MsZ, bol tzv. „kočkopes“, ktorý mal zaniknúť novelou 

zákona. Ten žiaľ nezanikol a funkcia uvoľneného poslanca v zátvorke zástupca primátora sa 

v zákone odvoláva na zákon o hlavnom meste Bratislava a tieto dva zákony sú rozdielne.  

V súlade s tým, ako som vystúpil na MsR požiadam MsZ v Prešove, aby uložilo 

hlavnému kontrolórovi Ing. Tkáčikovi vyžiadať písomné odborné stanovisko z Legislatívneho 

odboru NR SR o možnosti prenosu kompetencií z primátora na dlhodobo uvoľneného 

poslanca pre výkon funkcie v zátvorke zástupca primátora. Čiže veľmi korektne to hovorím 

tak, ako je to v tejto schéme - v tomto bode žiadam len zrušiť obsah celej zátvorky. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 19:  za: 29  proti: 0   zdržalo sa: 0 

 K návrhu presunúť referát medzinárodných kontaktov pod kanceláriu primátora – 

niekedy tieto vzťahy patrili priamo, lenže zahraničné kontakty majú rôznu intenzitu. Z 9  

zahraničných miest sa mi po oslovení ozvali tri. Preto to berieme tak, že pracovník na tomto 

referáte by nebol vyťažený. Keď odboru kultúry má veľa podujatí poobede, cez víkendy 

a vieme, že zákon o verejnej službe je dosť náročný na nadčasy, je to riešené tak, že 

pracovník kultúry ako určitú časť náplne práce má aj zahraničné vzťahy. Bolo by ta 

vhodnejšie ponechať podľa predloženého návrhu.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Čo sa týka referátov odboru školstva telesnej kultúry – vysvetlí vedúci odboru a čo sa 

týka zlúčenia referátu starostlivosti o starých občanov s referátom zdravotníctva 

a opatrovateľskej služby – vysvetlí vedúca odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva. 

 Pokiaľ sme tieto referáty zúžili na jeden - uvažovali sme o ďalších dvoch, a to 

ekonomický referát, prípadne referát telesnej kultúry. Keďže školstvo a telesná kultúra je tak 

úzko späté, je to zatiaľ pod jedným referátom. Nevideli sme nejaký vážny dôvod – ak však 

MsZ odsúhlasí takto, budeme to akceptovať. 

PaedDr. Pavol Feňuš, vedúci OŠaTK MsÚ 

 K zlúčeniu  referátu starostlivosti o starých občanov s referátom zdravotníctva 

a opatrovateľskej služby – k rozdelenie týchto referátov došlo z toho dôvodu, že referát 

starostlivosti o starých občanov vykrýva domovy dôchodcov, kluby dôchodcov a finančné 

príspevky pre starých občanov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Keďže 

opatrovateľská služba prešla mestu od 1.1.2003 v počte 91 zamestnancov a v súvislosti s tým 

JUDr. Anna Hrustičová, vedúca OSBaZ MsÚ 
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zabezpečujeme celú personalistiku, zúčtovanie tržieb a miezd, preto je tento referát 

samostatný.  

 K pripomienke p. poslanca Kužmu – požiadavka na legislatívnu radu vlády bola 

zaslaná hneď po MsR. Do dnešného dňa sme odpoveď nedostali. Čo sa týka rozdelenia 

referátov na odbore školstva a telesnej kultúry – boli by to referáty s 1 či 2 pracovníkmi, preto 

sme ponechali jeden referát. 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 Odporúčam MsZ doplniť návrh na uznesenie o časť „ukladá – prednostovi MsÚ 

vypracovať Organizačný poriadok MsÚ v úplnom znení v termíne do 28.2.2003.“ 

 Pre doplnenie – telesnú kultúru zatiaľ robí jeden pracovník, t.z. že by bol aj vedúci 

referátu. Neuvažovali sme s rozšírením, pretože metodiku aj v telesnej kultúre pri výchove 

a vzdelávaní pripravuje vlastne odbor školstva. V budúcnosti v zmysle prijatého strategického 

plánu sa chceme v podstatne viac zapájať do organizovania športu i kultúry v meste. Ak 

v priebehu roka alebo na budúci rok vznikne takáto potreba, predloží sa MsZ návrh. 

Navrhujem akceptovať tak, ako je predložené – nerozširuje sa stav pracovníkov. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Aj vo volebnom programe a aj na MsR som hovoril o možnosti troch zástupcov 

primátora, resp. ako formou oboznámiť MsZ o fungovaní zástupcov primátora v náväznosti 

na primátora mesta. Myslel som si, že sa to z MsR prenesie prostredníctvom predsedov 

poslaneckých klubov a zástupcov v MsR. Ak si zoberieme v koľkých rôznych radách 

a firmách s majetkovou účasťou mesta by mal byť zastúpený primátor a jeden zástupca, tak 

pri veľkosti Prešova to nestačí. Prešov je tretie najväčšie mesto a aj teraz vo vedení mesta 

rozdeľujeme účasť – napr. máme zastúpenie v RPIC, v Komunálnej nadácii, má záujem 

Prešovská univerzita, chceme absolvovať viac stretnutí k vybavovaniu financií. Zástupcovia 

primátora sa takýchto rokovaní zúčastnia práve na základe návrhu ich kompetencií. Budú sa 

podieľať na vybavovaní príspevkov a finančných prostriedkov k rozpočtu mesta a pri rôznych 

podujatiach. Preto si myslím, že aj navrhnuté platy zástupcov nebude problém zdôvodniť. 

Podľa skúseností, ktoré mám aj z VÚC – je to niečo podobné u podpredsedu. Na ministerstve 

vnútra sme riešili podpredsedu a zástupcu primátora – neodporuje to zákonu. Bolo vysvetlené, 

že zákon to nezakazuje, preto pri veľkosti Prešova som pôvodne chcel navrhnúť troch 

zástupcov, ale po zvážení v rôznych diskusiách aj v súvislosti s finančnými prostriedkami 

navrhujem dvoch zástupcov primátora. Vzhľadom na veľkosť mesta Prešov sú dvaja 

zástupcovia primátora riadne vyťažení. Je potrebné si uvedomiť, že prešli kompetencie na 

mesto, ale kompetencie vedúcim odborov neostali – podľa zákona o obecnom zriadení musí 
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všetky rozhodnutia podpísať primátor mesta, teraz už aj za stavebný úrad. Podľa návrhu 

p. poslanca Kužmu sme však zaslali dopyt na legislatívnu radu – o oficiálnom výsledku 

budeme informovať. 

 Len kvôli tomu, aby sme nezmiatli kolegov pred hlasovaním - ja sa s vami nesporím, 

že mesto Prešov by potrebovalo možno šiestich alebo desiatich zástupcov primátora. Môže 

ich byť podľa vášho výkladu aj 31, toľko, koľko je poslancov, lebo to tiež neodporuje zákonu. 

My sa bavíme o veciach, čo môže zo zákona mesto robiť a čo nemôže. Bol som zhodou 

okolností jeden z tvorcov tohto zákona, a tam pre zástupcu primátora sú jednoznačne zo 

zákona dané právomoci. Pre žiadneho iného nie sú. Čiže aj toto, čo vy ste navrhli, a preto 

hovorím o tom, lebo hovoríme aj o bode 12 a 14 - sú body, kde delegujete právomoci cez 

zastupiteľstvo - tento výklad nie je možný taký, ako ho vy dávate. Vy toho zástupcu, ktorý má 

bez zátvorky viceprimátor, môže byť takýto zástupca, môže byť poverovaný, ale ad-hok, na 

jednotlivé veci priamo zastupovaním primátora mesta. Keď to vulgarizujem - je jedno koho 

čím poveríte, ale keby sa primátorovi mesta náhodou niečo stalo, tak nastupuje zástupca 

primátora zo zákona, nie tým, čím ho poveríte. A ešte na vysvetlenie - nehovorím 

o Legislatívnej rade vlády. Mesto Prešov, jeho MsZ nie je orgánom štátnej správy. To bolo na 

okresnom úrade, vtedy právomoc vedúcich odborov bola taká, že mohli dačo podpisovať, ale 

teraz žiaľ nemajú nič, to je samosprávny orgán. Primátor mesta musí podpísať aj stotisíc vecí, 

keď ti to príde mesačne. Tam môže byť chyba v zákone a ono je to aj tak, ale my keď riešime 

spor medzi MsZ a vedením mesta, náš partner je legislatívny orgán, ale NR, nie vlády, ako 

hovoril pán prednosta. Čiže aj v návrhu uznesenia som hovoril o legislatívnom orgáne NR, 

lebo my sme volení zástupcovia, čiže na nás vláda môže preniesť povinnosti len zákonom.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Chcem len vysvetliť, že v prípade, ako som na niekoľkodňovej služobnej ceste, 

dovolenke a pod., tak vlastne pošta nie je podpisovaná. Preto si myslím, že zo zákona 369 je 

oprávnený zástupca primátora sa zúčastniť, podpísať na základe schváleného podpisového 

vzoru – mimo majetkový a pracovno-právnych vecí. Ale pri množstve podujatí a rokovaní 

majú zástupcovia svoju činnosť – rokujú a pripravujú podklady k tomu, aby primátor mesta 

mohol podpísať alebo MsZ predložiť konkrétne veci.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Čakám, kedy sa ozve p. okresný prokurátor, lebo musí so mnou súhlasiť, že ak niekto 

za primátora mesta podpíše hocijaký právny úkon a nie je to zo zákona, ako zástupca 

primátora, ktorý je jediný, ten právny úkon je neplatný. Ak primátor mesta pošle svojho 

Ing. arch. Jozef Kužma 
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zástupcu napr. Dr. Lacu a on uzavrie dohodu na dodávku nejakej stavby a tá stavba sa nesplní 

v termíne, tak súd na základe toho, že to nepodpísal primátor mesta alebo v jeho 

neprítomnosti poverený štatutár, rozhodne proti mestu. Upozorňujem len na to, že tých 

vybraných poslancov môže mať primátor mesta koľko chce, ale podpisovanie je niečo celkom 

iné, ako keď primátor mesta dá podpisový vzor do banky alebo na katastrálny úrad. Ako 

podnikateľ tiež dávam podpisový vzor svojej pokladníčke, ale neznamená to, že je štatutár vo 

firme. A tu je ten veľký rozdiel. 

 V bode 12 je uvedené, že „podieľa sa“, t.z., že nič nepodpisuje. Zástupca primátora 

uskutoční rokovanie, pretože primátor mesta nemôže byť súčasne na dvoch alebo troch 

rokovaniach alebo ešte vybavovať ďalšie veci. Teda podieľajú sa, pripravujú veci ako volení 

funkcionári – majú mandát občanov, čiže rokujú v záujme tohto mesta a primátor mesta tieto 

už len dá do právneho stavu. Preto to vnímam tak, že aj traja zástupcovia primátora pre rôzne 

odbory by mali čo robiť. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta  

 § 13 b – zastupovanie starostu  

PhDr. Ivan Benko 

1) Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho 

zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie 

obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Ak zanikne mandát starostu pred 

uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí to aj bez návrhu 

starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.  

2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie po celé 

funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie 

zasadnutia obecnej rady.  

3) Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu  ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je 

zástupca starostu oprávnený vykonávať.  

4) Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a, ods. 3, ak ho 

nezvolá starosta.  

5) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až 

i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením 

sľubu novozvoleného starostu. 

6) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 5, patrí plat podľa osobitného 

zákona. 

Zákon č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení. 
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 Chcel som prečítať iba prvý odsek zo zákona 369, ale už celý ten paragraf prečítal Dr. 

Benko. Myslím si, že je tu potrebné rozlišovať - jedna vec je podpisovanie dokumentov, 

druhá vec je vymedzenie okruhu činností. Ak sa v tomto veci ujasnia aj pri tom nasledujúcom 

bode, tak bude situácia jasná. 

Ing. Stanislav Kahanec 

 Kým pôjdeme pripravovať návrh na uznesenie chcel by som si potvrdiť, či to 

p. poslanec Kužma myslí tak, ako je to napísané na tom lístku, pretože ani materiály, ktoré 

máme a ani materiál 12 nehovorí o prenose kompetencií z primátora na zástupcu - ani na 

prvého, ani na druhého. V podstate im určujeme pracovnú náplň a ak máme prijať alebo 

návrhová komisia má navrhnúť uznesenie v tom, aby sme uložili hlavnému kontrolórovi 

mesta vyžiadať písomné odborné stanovisko z legislatívneho odboru NR SR o možnosti 

prenosu kompetencie z primátora mesta na dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ pre výkon 

funkcie, tak je to o inom, ako rokujeme. Ak bude trvať, tak potom samozrejme, že dáme to do 

návrhu, avšak je to v rozpore. Jeden hovoríme o jednom a druhý hovoríme o inom. 

JUDr. Milan Berdis 

 Môžem prehlásiť, že neide o prenos kompetencií – ide o podiel zástupcov primátora 

na tom, čo pripravujú na podpis primátorovi mesta.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Žiaľbohu ja som to vysvetlil, kolega to nedočítal. Je tam napísané v zátvorke zástupcu 

viceprimátora. V tejto schéme, a toto neprečítal, som žiadal škrtnúť v prílohe č. 2, v druhom 

„chlieviku“ vľavo, zástupcu primátora, v tomto bode. Čiže by ostal len poverený poslanec 

a potom v ďalšom bode by sme sa bavili o prenose kompetencií, o plate, lebo si hovoríme, že 

platíme ľudí za prácu, ale aj za zodpovednosť. A tu zo zákona tretí a x-tý neviem, ako ho teraz 

nazveme, nemá zo zákona zodpovednosť. 

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Vlastne sa podieľa na príprave materiálov predkladaných primátorovi mesta na podpis 

podľa jednotlivých oblastí a odborností. Čiže je štatutárny zástupca primátora technicko-

ekonomický, ktorý zo zákona zastupuje primátora mesta, druhý zástupca primátora je 

v oblasti nadstavby, ktorý sa podieľa, pripravuje a rokuje podľa okruhu kompetencií. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 V zákone je uvedené v jednotnom čísle a v našom prípade je to kolega Kahanec. 

Ing. arch. Jozef Kužma 
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 Zákon nezakazuje, MsZ si môže určiť zástupcu primátora a dlhodobo uvoľneného 

poslanca MsZ na výkon funkcie ako zástupca – podieľa sa v určitých vymedzených 

kompetenciách na príprave materiálov na podpis primátorovi mesta a je za to zodpovedný, 

lebo to má schválené v okruhu svojich činností. Preto predkladám takýto návrh.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 21 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

 Návrh p. poslanca Kužmu, ktorý sa týka vyžiadania odborného stanoviska, 

zapracujeme do uznesenia k bodu č. 12. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Návrhová komisia predkladá návrh na uznesenie k prerokovanému materiálu – MsZ 

schvaľuje doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku MsÚ v Prešove; ukladá prednostovi MsÚ 

vypracovať Organizačný poriadok MsÚ v Prešove v úplnom znení – termín 28.2.2003. 

 Nerozumiem, či v organizačnej štruktúre ostáva v zátvorke „(zástupca primátora)“. Ak 

ostáva a táto štruktúra prejde, tak žiadam, aby aj na dverách bola urobená zátvorka. Dal som 

návrh na vypustenie zátvorky. 

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Návrhová komisia to nepredložila. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Žiadam, aby v organizačnej štruktúre MsÚ a MsZ, príloha č. 2 – dlhodobo uvoľnený 

poslanec MsZ na výkon funkcie sa vypustilo v zátvorke „(zástupca primátora)“. 

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Hlasujeme o protinávrhu p. poslanca Kužmu – o zrušení celej zátvorky. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 21:  za: 12  proti: 7  zdržalo sa: 9 

Návrh nebol prijatý. 

 Hlasovanie o uznesení tak, ako predložila návrhová komisia. 

HLASOVANIE č. 22:  za: 17  proti: 3  zdržalo sa: 9 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 8/2003  
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9. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady v Prešove 

_____________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 

 Na ostatnom zasadnutí MsZ poslanci, ktorí boli navrhovaní za členov MsR, neboli 

prítomní pri prerokovávaní návrhu, preto neboli zvolení za členov MsR. Návrhy sú uvedené 

v dôvodovej správe. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

R O Z P R A V A 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 23:  za: 29 

 Návrhová komisia predkladá v podstate návrh na zmenu uznesenia, ale viac menej 

technický. MsZ v časti „schvaľuje“, bod 1. Zmenu uznesenia č. 1/2002 v časti „zriaďuje, 

písm. a/ Mestskú radu v Prešove. V bode 2. Doplnenie členov MsR v tomto bode musíme 

členov MsZ zvoliť. Navrhujem teda v bode 2: Volí za členov MsR v Prešove p. poslancov – 

Hurný, Vaško, Benko. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Navrhovaní poslanci preto by mali vyjadriť súhlas či nesúhlas so zvolením za člena 

mestskej rady. Potom bude nasledovať hlasovanie o zvolení. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Na minulom MsZ sme hlasovali o každom členovi MsR zvlášť. Dúfam, že tomu bude 

dnes tak. 

Ing. Štefan Vaško 

 Hlasovať sa bude samostatne o každom navrhnutom poslancovi za člena MsR 

Ing. Milan Benč, primátor mesta  

 Hlasovanie o voľbe Mgr. Juraj Hurného za člena MsR v Prešove. 

 Mgr. Juraj Hurný 

 Súhlasím s voľbou 

HLASOVANIE č. 24:  za: 29 

Zvolený. 

 

 

 



 22 

 Hlasovanie o voľbe Ing. Štefana Vaška za člena MsR v Prešove. 

 Ing. Štefan Vaško  

 Súhlasím s voľbou. 

HLASOVANIE č. 25:  za: 28  proti:  0  zdržalo sa: 0 

         nehlasoval: 1 

Zvolený. 

 Hlasovanie o voľbe PhDr. Ivana Benka za člena MsR v Prešov. 

 PhDr. Ivan Benko 

 Súhlasím s voľbou. 

HLASOVANIE č. 26:  za: 17  proti: 1  zdržalo sa: 11 

Zvolený.  

 Ďakujem za dôveru, je to prvýkrát po 13 rokoch, keď sa do MsR dostal nezávislý 

poslanec. 

PhDr. Ivan Benko 

 Hlasovanie o uznesení podľa návrhovej komisie – upravený návrh predložil predseda 

komisie a v druhej časti bude znieť „volí za členov MsR v Prešove p. poslancov – Hurný, 

Vaško, Benko“. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 27:  za: 28  proti: 0  zdržalo sa: 1 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 9/2003  

 

10. Návrh na zvolenie neposlancov za členov Komisií Mestského zastupiteľstva 

v Prešove 

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 

 Predložený návrh obsahuje doplnenie komisií MsZ o neposlancov na základe návrhov 

troch poslaneckých klubov zastúpených v MsZ a návrhov Slovenskej živnostenskej komory, 

krajskej zložky v Prešove a občianskeho združenia Za Matku Zem v Prešove a v zmysle 

dohody predsedov poslaneckých klubov MsZ z 8.1.2003 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 
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R O Z P R A V A 

 Ku konštituovaniu komisií pri MsZ navrhujem zvážiť, resp. či považujete za správne, 

že pomer poslancov a neposlancov v komisiách je vo väčšine komisií v neprospech poslancov 

napriek tomu, že zákon konkrétne neurčuje pomer poslancov a neposlancov resp. určuje, že 

má byť pomerný. Ale keď vychádzame z funkcie komisií, že je poradná, iniciatívna 

a kontrolná a v kontrolnej junkcii komisie kontrolujú plnenie uznesení obecného 

zastupiteľstva, či si napr. v komisii traja poslanci chcú zobrať na svedomie napr. 

prehlasovanie neposlancami o určitých závažných veciach. Keďže komisie dávajú stanoviská 

k rôznym záležitostiam, ktoré sa preberajú na MsZ - konkrétne by som sa chcela opýtať napr. 

predsedníčky komisie bytovej a sociálnej MUDr. Eristavi, či súhlasí s tým, že tam je pomer 

poslancov 4 k piatim neposlancom, kde táto komisia rozhoduje o závažných veciach. A nie je 

to len táto komisia, pretože po matematickom prepočte  z 8 komisií v šiestich prevažujú 

neposlanci. Napriek tomu, že to majú byť odborníci - odborníkmi sme všetci, ale tá miera 

zodpovednosti je na pleciach poslancov. Ja osobne vyjadrujem a možno, že hovorím aj za 

iných a prosím, aby ma podporili, že nepovažujem za správny pomer neposlancov, ktorý 

prevažuje  pomer poslancov. Zodpovednosť od voličov sa prenáša len a len na poslancov, 

pretože naše meno bude všade napísané a neposlanci sa môžu brániť, že oni sú tam dodaní  

len ako odborníci. 

PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH 

 V dokumentoch mesta nie je explicitne uvedené, že v komisiách MsZ musí byť istý 

počet poslancov a istý počet neposlancov. Ďalej – návrhy na neposlancov išli cez poslanecké 

kluby, teda dodržali sme aj pomer v komisiách, ktorý vyšiel z volieb a ak hovoríme 

o zodpovednosti, tak zodpovednosť za neposlancov – členov komisií, ktorých navrhovali 

predstavitelia poslaneckých klubov, je na poslaneckých kluboch. Teda tam tá zodpovednosť 

je evidentná – ak poslanecký klub navrhuje isté meno do istej komisie, predpokladám, že títo 

ľudia budú pracovať v príslušnom poslaneckom klube a na ňom bude zodpovednosť.  

PhDr. Milan Laca, zástupca primátora mesta  

 Na doplnenie – vzhľadom na to, že sme chceli toto urobiť na základe dohody všetkých 

troch poslaneckých klubov, uskutočnilo sa na mojej úrovni ich stretnutie, kde každý mal 

možnosť návrhy predkladať a meniť. Na tomto stretnutí sa dosiahla vzájomná zhoda 

a akceptovanie. Hlavný problém bol predovšetkým z dôvodu dosiahnutia pomeru – v rámci 

MsZ vychádzal 4:3:2, preto sme hľadali modelové riešenie, kde by sa tieto veci v rámci 

komisií MsZ a VMČ naplnili. Teda návrhy boli vyslovene na poslaneckých kluboch, ktoré 

Ing. Stanislav Kahanec, zástupca primátora mesta   
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verím si dali záležať na tom, aby urobili zodpovedný výber na nominovanie neposlancov. Ak 

to tak urobili, nemôže dôjsť k problému, aby neposlanci neboli zaviazaní aj poslaneckému 

klubu za to, čo budú robiť.  

 Podľa môjho názoru v zásade ide o to, či títo členovia - neposlanci budú mať hlas 

poradný alebo budú môcť hlasovať normálne, ako poslanci. Ak budú mať hlas poradný, tak 

tých členov tam môže byť aj 30. Ide ale o to, že ak sa niečo odsúhlasí, len poslanci, ktorí sú 

tam, budú braní na zodpovednosť, lebo neposlanci sa tak nejako skryjú do stratena. Čiže treba 

rozhodnúť, či členovia neposlanci budú mať hlas iba poradný alebo plný. Toto je myslím 

meritum veci. 

MUDr. Jozef Baláži 

 V dôvodovej správe máme  výňatok zo zákona o obecnom zriadení a tam je funkcia 

komisií. Prečítam len to, čo je zvýraznené: „poradná funkcia,  iniciatívna a kontrolná“, takže 

nemusíme sa trápiť, oni nemajú tú rozhodovaciu právomoc – tá je v MsZ. 

Ing. Stanislav Goban 

 V podstate p. poslanec Goban povedal to, čo som chcel povedať - konečná koncovka 

je na MsZ, na primátorovi mesta. To znamená, že hrozbu nevidím. Po druhé - nemyslím si, že 

by sme mali vytvoriť z neposlancov druhoradých členov komisie s poradným hlasom. Hlas 

poslanca, hlas neposlanca musí byť rovnaký, predsa zastupiteľská demokracia je v účasti ľudí 

na riadení a či je tam viac alebo menej poslancov, je otázka prístupu a nie princípu. 

JUDr. Milan Berdis 

 Chcem len povedať, že politické dohody sú veľmi pekné, to je síce v poriadku, nemám 

nič proti tomu. Čo sa však týka tej zodpovednosti, ako predsedníčka  komisie musím podpísať 

papier, ktorý ide ďalej a to zas až také jednoduché nie je. Keď boli politické dohody takéto, 

tak potom nebude asi problém sa znovu politicky dohodnúť, aby  sa ten počet znížil o jedného 

poslanca. A taktiež si myslím, že nie je zanedbateľný aj finančný efekt. Je to trošku veľa 

peňazí a tam, ako pán Mgr. Hurný navrhoval, aj tam sú rezervy, kde by sa dalo ušetriť. 

MUDr. Inge Eristavi 

 Mám dosť skúseností na to, aby som konštatoval, že v takejto komisii každý tam 

rozhoduje hlasom rozhodujúcim, teda nie poradným. Tým dochádza k tomu, čo tu kolega 

Baláži spomenul, že skutočne môže dôjsť k prevalcovaniu zámerov. 

Ing. Juraj Bujdosó 
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 Ešte raz chcem zdôrazniť - nechceme byť dôležitejší, ako dôležití, ale aj primátor 

mesta sedí tiež v zastupiteľstve samosprávneho kraja, kde máme skúsenosti s prácou 

v komisiách, kde komisia dáva dosť závažné podklady pre rokovanie v zastupiteľstve 

a veruže rozhoduje hlasovaním. Takže neradi by sme sa dostali do precedensu, že skutočne 

môže nastať situácia, a to život určite donesie, že môžu neposlanci  prehlasovať poslancov. 

PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH 

 Faktom je, že na úrovni predsedov poslaneckých klubov sme hovorili o tejto téme 

a našli sme tam zhodu. Faktom však je, že náš poslanecký klub zasadal až po tomto stretnutí 

predsedov poslaneckých klubov a tam už som tú zhodu nenašiel. Objavili sa tam výhrady, kde 

jednotliví poslanci vyjadrili svoje obavy o presadzovanie svojho mandátu, ktorí dostali od 

svojich voličov, a že budú prehlasovaní neposlancami. Takže zmenil som stanovisko a vyzval 

som obidvoch partnerov, predsedov poslaneckých klubov, či by nebolo možné navýšiť počty 

komisií o ďalších poslancov. To by ale v praxi znamenalo, že by boli niektorí poslanci aj 

v dvoch, možno aj v troch komisiách. Keďže by to bolo narýchlo šité horúcou ihlou, nebol by 

to návrh dokonalý a prepracovaný. Momentálne sa mi zdá optimálne, keby sme tento návrh 

z rokovania stiahli a v kľude zasa na úrovni predsedov poslaneckých klubov prepracovali tak, 

aby naozaj nedošlo  k prečísleniu neposlancov nad poslancami v jednotlivých komisiách. 

Ing. Štefan Vaško 

 Bol tu návrh materiál stiahnuť, budeme o ňom hlasovať.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta  

 Keď sme v predchádzajúcom MsZ rozhodovali o počte poslancov v MsZ, mali sme zo 

zákona možnosť vybrať si od 19 do 31. Ak berieme do úvahy, že poslanci tieto funkcie 

vykonávajú popri zamestnaní, mohlo by stať, že komisia by nebola uznášaniaschopná. Za 

členov komisií – neposlancov sú navrhovaní väčšinou kandidáti z volieb, preto nemám obavy  

z mechanizmu, že niekde bude viac neposlancov ako poslancov. V konečnom dôsledku 

predseda komisie je poslanec a na MsZ môže vystúpiť k materiálu, s ktorým sa nestotožní 

skupina poslancov prehlasovaná neposlancami. Môžeme schváliť aj komisie bez neposlancov, 

ale potom si poslanci musia rozdeliť členstvo v komisiách tak, aby na každom zasadnutí boli 

komisie uznášaniaschopné, pretože sú poradným orgánom MsZ. Som toho názoru, že keby 

sme chceli dať len odborníkov, tak prípadne komisie by mohli byť aj početnejšie, mohli by 

pripravovať stanoviská, ktoré ale MsZ nemusí akceptovať a schváliť.  

 Pri režime, ktorý bol dohodnutý, môže byť v komisii len pomer 4:5, nie 3:6. Ešte raz 

chcem zopakovať, že tieto orgány majú len poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu a všetky 

Ing. Stanislav Kahanec, zástupca primátora mesta 
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závažné rozhodnutia sa robia na úrovni MsZ. Preto si myslím, že by sme nemali 

spochybňovať toto, čo sme sami za kluby navrhli. Myslím si, že sme navrhovali ľudí 

s maximálnou zodpovednosťou za každý jeden poslanecký klub.  

 Teraz odpoviem p. poslancovi Jankovi. Som nezávislý kandidát napr. aj z toho 

dôvodu, že sa handrkujeme na Prešovčanoch, ktorí sú v komisiách, pretože tu nemáme nikoho 

z nejakého iného mesta. Mali by sme teraz odložiť stranícke tričká a hovoriť o tom, či tá-ktorá 

komisia bude prospešná alebo nie. Jedna vec, ktorá sa mi tu vyslovene nepáči je, že mali by 

sme kopať za mesto Prešov, za týchto ľudí, ktorí sú tu a mám taký dojem, že zbytočne 

budeme o tom rozprávať – navrhli to ľudia a za tými návrhmi si myslím stojí každý politický 

klub. Keď som si tento návrh prezrel mám taký dojem, že tam nie je žiaden špión ani 

záškodník. 

PhDr. Ivan Benko 

 Veľmi ľutujem, ale p. nezávislý poslanec nepochopil podstatu problému. Tu vôbec 

nejde o stranícke záujmy. Tu ide o to, či poslanci budú môcť prehlasovať tých neposlancov 

alebo opačne, aký tu bude vzájomný vzťah. My sme volení a nesieme určitú zodpovednosť, 

nesieme svoje meno na trh. Tak ja chcem, aby tie veci, ktoré vzídu z komisie, boli solídne 

a aby sme za nich fakt mohli niesť zodpovednosť. To je všetko. Neide o žiadnu stranu. 

MUDr. Vasiľ Janko 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 28:  za: 31 

 Návrhová komisia pripraví návrh uznesenia na základe rozpravy. Po predložení 

návrhu komisie, vrátime sa k návrhu p. poslanca Vaška – v prípade nesúhlasu s návrhom 

uznesenia bude môcť predložiť protinávrh. 

 Som toho názoru, že netuším, ako pri hlasovaní môj návrh dopadne. Ak prejde 

a materiál bude stiahnutý z rokovania, tak nemá význam, aby pripravovali uznesenie.  

Ing. Štefan Vaško 

 Myslel som na to, že sme schválili program, avšak aj napriek tomu som mohol dať 

hlasovať o stiahnutí materiálu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

PREZENTÁCIA – 31 poslancov 

 Návrhová komisia po porade predkladá zmenu v materiáli – v komisii č. 4 a 8 došlo 

k výmene - Jozef Malinovský, navrhovaný v komisii č. 4 bol zaradený do komisie č. 8 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 
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a Ing. Mária Šimková z komisie č. 8 bola preradená do komisie č. 4. O týchto zmenách by 

sme mali osobitne hlasovať. Potom predložím návrh na uznesenie, ktorý predkladá návrhová 

komisia. 

 Podľa môjho názoru by bolo potrebné najprv dať hlasovať o stiahnutí tohto návrhu. 

Ing. Soňa Bošelová 

 Potom som chcel dať p. poslancovi Vaškovi slovo, lebo sme schválili program a tento 

bod sme nestiahli, teda môže predložiť protinávrh k uzneseniu. K stiahnutiu by sme sa podľa 

rokovacieho poriadku nemali vracať, pretože sme už raz tento bod v programe schválili.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Hlasovanie o predložených zmenách v materiáli tak, ako ich predložil predseda 

návrhovej komisie. 

HLASOVANIE č. 29:  za: 24  proti: 2  zdržalo sa: 5 

Návrh bol prijatý. 

 Návrhová komisia predkladá návrh na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom 

materiáli – bez zmeny.  

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Opäť navrhujem, aby sa o tomto bode nehlasovalo a aby bol stiahnutý z rokovania. 

V opačnom prípade, ak to neumožňuje rokovací poriadok, aby sme sa zdržali hlasovania a by 

sme tento návrh neschválili. 

Ing. Štefan Vaško 

 Hlasovanie o návrhu p. poslanca Vaška – navrhuje neschváliť uznesenie predložené 

návrhovou komisiou.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Mám pocit, že sa prestávame rozumieť a dezorientujeme poslancov. Pýtam sa, či je 

možné dať procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania. 

Ing. Štefan Vaško 

 Teraz sme prebrali návrh návrhovej komisie – je úplne bežnou vecou, že niektoré 

materiály, ktoré nie sú vyjasnené, tak pri tej situácii sa dáva aj návrh na stiahnutie pri danom 

bode, lebo na začiatku bol schválený program. My sme k tomu bodu dospeli, preto si myslím, 

že máte relevantný návrh na stiahnutie, o ktorom primátor mesta môže dať hlasovať.  

Ing. Stanislav Kahanec, zástupca primátora 

 Predkladám teda návrh na stiahnutie tohto uznesenia z rokovania pléna.  

Ing. Štefan Vaško 
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 Nebudeme hlasovať o uznesení, budeme na návrh p. poslanca Vaška hlasovať 

o stiahnutí predloženého materiálu na základe predchádzajúcej diskusie. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Ešte pred schválením uznesenia dávam hlasovať o návrhu p. poslanca Vaška – 

stiahnuť tento materiál z rokovania: 

HLASOVANIE č. 30:  za: 12  proti: 10  zdržalo sa: 9 

Návrh nebol prijatý. 

 Hlasovanie o uznesení tak, ako ho predložila návrhová komisia. 

HLASOVANIE č. 31:  za: 16  proti: 4  zdržalo sa: 11 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 10/2003  

 

P R E S T Á V K A 

 

11. Návrh na zvolenie neposlancov za členov Výborov v mestských častiach v Prešove 

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 

 Predložený návrh obsahuje doplnenie všetkých 6 VMČ o neposlancov z radov 

obyvateľov mesta, bývajúcich v jednotlivých mestských častiach. Na základe návrhov troch 

poslaneckých klubov v zmysle dohody predsedov poslaneckých klubov MsZ zo dňa 8.1.2003 

boli doplnení neposlanci – členovia VMČ. Pokiaľ by niektorý z VMČ mal záujem o sekretára 

výboru, je možné vyhovieť.  

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

R O Z P R A V A 

 Navrhujem jednu zmenu - za náš poslanecký klub bol do VMČ č. 1 navrhnutý 

p. Polačok, ktorého navrhujeme vyškrtnúť a namiesto neho navrhujeme nové meno - 

Ing. Jozef Fabišík, Matice slovenskej 6, Prešov, narodený 6.7.1935.  

Ing. Štefan Vaško 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 32:  za: 31 
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 Hlasovanie o uznesení tak, ako je uvedené v písomnom návrhu, so zmenou vo VMČ 

č. 1, ktorú navrhol p. poslanec Vaško. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 33:  za: 31 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 11/2003 

 

12. Návrh okruhu úkonov a činností, ktoré sú oprávnení vykonávať zástupcovia 

primátora mesta Prešov 

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 

 K tomuto materiálu sme už diskutovali – dlhodobo uvoľnený poslanec MsZ pre výkon 

funkcie, zátvorke (zástupca primátora mesta), musí byť na nejakú funkciu, nemôžem však 

predložiť návrh na pracovníka úradu, pretože by to bolo v rozpore so zákonom. Môže to by 

teda len na volenú funkciu, preto predkladám okruh činnosti na nie prenesené kompetencie, 

ale tak, ako to uvedené – zástupca primátora mesta alebo dlhodobo uvoľnený poslanec MsZ 

na výkon funkcie zástupcu sa podieľa na príprave materiálov pre primátora. V tom ho nemôže 

nahradiť iný. Prípadné rozšírenie kompetencií môžeme rozdiskutovať. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

R O Z P R A V A 

 Tento návrh, ktorý je predložený, prešiel v zásade mestskou radou a ja nevidím, že by 

bol prijatý s nejakými zmenami. Keďže sme technici obidvaja a tak isto p. Berdis je technik, 

je inžinier a nie je právnik - alebo je právnik? Tak potom si vysvetľujme určité pojmy   

a dojmy. On totiž  napadol vec, že prenosom kompetencií, ktoré ja som hovoril, nie je prenos 

kompetencií, že je to len okruh záujmov alebo časti zodpovednosti. Má pravdu, lebo 

v paragrafe vlastne ak hovorím o funkcii viceprimátora, čiže štatutára, na neho máme 

prenesené právomoci v § č. 13 zákona o obecnom zriadení  a je zbytočné vôbec ďalej sa na 

túto tému baviť, stačilo tam napísať v zmysle zákona. Tieto právomoci on má zo zákona. Ale 

poďme ďalej a tu je ten terminus technicus - uvoľnený  člen poslanec ( viceprimátor) a tu sa 

my odvolávame na § 25 a v § 25 sú len poslanci. Čiže neprenášame nič naňho, lebo nič 

Ing. arch. Jozef Kužma 
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nemôžme preniesť, zákon nám to neumožňuje, ale teraz si definujme o čom primátor mesta 

hovoril. Čo je to „okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať dlhodobo uvoľnený 

poslanec MsZ  na výkon funkcie zástupcu primátora mesta“? Čiže hovoríme, nie je to štatutár, 

nemôžeme ani uznesením MsZ - a to môžem rovno povedať, cez prestávku som volal 

renomovanému právnikovi z Bratislavy, ktorý mi povedal, že MsZ  môže robiť len to, čo mu 

dovoľuje zákon. Len občan môže robiť to, čo mu zákon nedovoľuje, čiže nám to zákon 

nedovoľuje. Čo je toto prenesenie? Bude kolega Laca zodpovedný za tieto veci, ktoré tu má 

alebo ich prenášame? Lenže primátor mesta nás informuje, že bude p. uvoľneného  poslanca 

poverovať týmito činnosťami, za ktoré on ale nemôže brať zákonnú zodpovednosť. To už sme 

si vysvetlili. Podľa môjho výkladu ani toto zastupiteľstvo ho nemôže poveriť an-blok. 

Primátor mesta bude musieť venovať toľko času, aby tohto uvoľneného p. poslanca poveroval 

na jednotlivé úkony zastupovaním bez toho, aby ho mohol ako štatutár zastupovať alebo 

podpisovať veci, ktoré by boli právne relevantné, ktoré môže štatutár viceprimátor podpisovať 

v zákone danej možnosti. Čiže v neprítomnosti a v iných veciach. Čiže bavíme sa vlastne len 

o okruhu záujmov, nie o prenose kompetencií, nie o generálnom poverení výkonom nejakej 

funkcie týmto zastupiteľstvom p. poslanca uvoľneného pre výkon funkcie. Dúfam, že to som 

si dosť jasne uvedomil a čítam to tak, ako je návrh.  Čiže mesto Prešov má jedného primátora, 

má jedného štatutára zo zákona a môže mať viacej poslancov uvoľnených pre výkon funkcie - 

bez zátvorky. Zatiaľ máme jedného, ktorého primátor mesta poveruje zaujímať sa o tieto veci, 

ale neprenášať na neho zodpovednosť, lebo nemôže ani po schválení týmto zastupiteľstvom. 

Čiže podľa mňa, táto funkcia ako názov „viceprimátor v zátvorke“ je zo zákona irelevantná.  

 Konzultácie, ktoré aj ja som urobil alebo ktorých výklad je, sa rôznia, lebo zákon 

o obecnom zriadení to nezakazuje a je p o stav ený n a to m,  že o b ec môže mať 5 i 9 4 tisíc 

obyvateľov. Tam sa hovorí o jednom zástupcovi i pre takúto obec i o tých istých 

kompetenciách. Hovorí sa o „zástupcovi“, nie o „jednom“. Teda o zástupcovi napr. v meste 

Prešov, ktoré je tretie najväčšie mesto v SR a po prvých dvoch najväčších mestách nemá 

samostatný štatút. Z toho vyplýva, že je možno rozdiel robiť zástupcu v malej obci a je 

rozdiel robiť zástupcu primátora mesta Prešov a možno napr. už aj oproti mestu Veľký Šariš, 

kde je 3.800 obyvateľov. Dlhodobo uvoľniť poslanca musíme na nejakú funkciu – tento 

inštitút som prevzal tak, ako sme sa dohodli pred rokmi. Teda, že je to funkcia zástupcu 

primátora pre dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie, ktorý podľa odbornosti bude 

zakrývať určitú činnosť. Čiže aj štatutárny zástupca a aj dlhodobo uvoľnený poslanec pre 

výkon funkcie má okruh činností, ktoré v rámci svojej kompetencie vykonáva. Neznamená to, 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 
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že nemá nijakú zodpovednosť alebo, že sa to nedá ohodnotiť. Z toho dôvodu je predložený 

okruh činností, na ktorých sa obidvaja podieľajú aj za prítomnosti primátora – pripravujú veci 

na podpis, prijímajú občanov, sú zvolení občanmi a týmto poslaneckým zborom sú zvolení za 

zástupcov primátora. Len jeden z pozície štatutára, ktorý zastupuje primátora mesta v prípade 

neprítomnosti. V prípade, ak by primátor mesta nemohol vykonávať svoju funkciu, toto MsZ 

má právo vymenovať aj niekoho iného, kto bude vykonávať úkony primátora mesta. Tu však 

hovoríme o obci zo zákona, kde je možno 5 obyvateľov a mesto ako Prešov, kde je 94 tis. 

obyvateľov. Preto som požiadal MsZ, aby sme v tomto režime pokračovali, resp. predložil 

som návrh, aby sme zvážili návrh na dlhodobo uvoľneného poslanca na ďalšiu kompetenčnú 

činnosť, ktorá prechádza na samosprávu. Spoločnú úradovňu 37 obcí sme zatiaľ zverili 

zástupcovi prednostu MsÚ a tam si myslím, že by mal byť tiež volený zástupca. Toto vyplýva 

aj z rokovaní so starostami obcí, ktorí chcú rokovať so zvoleným zástupcom mesta. Chcem 

teda požiadať, aby sme toto uzavreli tak, že zákon to nezakazuje. Požiadavku o výklad tak, 

ako to navrhol p. poslanec Kužma, môžeme zaslať. Teraz však je potrebné sa vyjadriť 

k navrhovanému okruhu činností, prípadne navrhnúť, o čo je potrebné tento okruh rozšíriť, 

lebo je aj zastúpenie mesta ešte v ďalších inštitúciách, orgánoch, okrem toho MsR, MsZ, 

pripomienky a všetko čo súvisí s prácou odborných útvarov, VMČ. Myslím si preto, že to má 

byť a je to opodstatnené v takom meste, ako je Prešov a nie je to ojedinelé na Slovensku. 

 O tejto veci sa hovorilo aj na MsR, odvtedy som si preštudoval zákon podrobnejšie, aj 

s komentárom, ktorý robil odborník. Zástupca primátora, ktorý má zo zákona v právomoci 

zastupovať v čase neprítomnosti primátora mesta a v čase neschopnosti vykonávať funkciu – 

na tom sme sa zhodli a v tom problém nie je. V prípade, že je primátor prítomný, zástupca 

primátora zo zákona musí tiež niečo vykonávať. On tam nie je na to, aby čakal na následnú 

neprítomnosť primátora. Na činnosť za prítomnosti primátora sa stanovuje podľa zákona 

zástupcovi primátora okruh činnosti, ktoré má súbežne s ním vykonávať, pritom mu nesmie 

zasahovať do právomoci. Je otázka dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ pre výkon činnosti – 

keďže zákon to nezakazuje a priamo nevylučuje takéhoto funkcionára mať a ak ho schválime 

– myslím, že toto nikto nepoprel, že dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ pre výkon činnosti 

môže MsZ schváliť a dokonca hovorím, že mohli by byť viacerí. Aby takýto poslanec mal 

náplň svojej činnosti, je potrebné ju definovať. Je na diskusiu otázka podľa zákona, či mu ju 

má definovať MsZ alebo primátor mesta. Myslím si, že sa nič nestane, ak mu MsZ takýto 

okruh činností stanoví, aby ich v čase prítomnosti primátora mesta vykonával, samozrejme 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 
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nie sú to rozhodovacie právomoci. Súhlasím s tým, že dlhodobo uvoľnený poslanec MsZ 

nemôže zastupovať primátora mesta v čase neprítomnosti. 

 Čiže ak pre výkon činností, ktoré mesto zabezpečuje je potrebný dlhodobo uvoľnený 

funkcionár z poslancov MsZ, tak je potrebné stanoviť mu okruh činností, a tu je navrhnuté, 

aký okruh činností by mal vykonávať tento dlhodobo uvoľnený poslanec MsZ. Logicky teda 

z toho vyplýva - ak ho prijmeme, že takýto funkcionár môže byť a toto nikto nespochybnil, 

tak musí dostať aj náplň činností, ktoré ten dlhodobo uvoľnený poslanec má vykonávať.  

 S tým, čo hovoril hlavný kontrolór mesta, absolútne súhlasím, takýto je aj právny 

výklad. Ak by bol zamestnanec zástupca primátora, čo nemôže byť, lebo by bol v konflikte  

záujmov, to čo  čítate, by mal v pracovnej náplni. Keďže on je volený funkcionár, chcete, aby 

zastupiteľstvo tento okruh jeho pracovnej náplne schválilo z toho dôvodu, že on neberie plat, 

ale berie vyššiu odmenu ako poslanec. Lebo on je presne taký poslanec ako my, len berie  inú 

odmenu. A toto si myslím, že nie je v náplni mestského zastupiteľstva schvaľovať, ale je to 

vec poverenia primátorom. A tu je jediný rozpor, ku ktorému medzi nami dvoma dochádza. 

Čiže p. kolega Laca je presne taký istý poslanec, ako my - s hlasovacím právom, so všetkým, 

ale je uvoľnený na výkon funkcie, čiže poberá poslaneckú odmenu vo výške navrhnutej 

hodnoty. Teda iné práva v zastupovaní  mesta nemá a mu sí to byť jasn é,  že je to  v ec 

fungujúca len do vnútra a nie fungujúca navonok. Toto som sa snažil vysvetliť, keď sme 

hovorili o neprítomnosti primátora, že hocijaký podpis jeho neštatutárneho  zástupcu, ale aj za 

jeho prítomnosti, je právne relevantný. Čiže on bude brať účasť, ale za mesto nemôže zobrať 

na seba žiaden záväzok,  môže  informovať na porade vedenia primátora mesta, aby láskavo 

podpísal toto, čo on sľúbil. Takže toto, aby nám všetkým bolo jasné, o čom ja hovorím. 

Ing. arch. Jozef Kužma 

 V § 25, ods. 7 sa píše „poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený 

zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. 

Je to pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa 

osobitným predpisov“. Z toho sme vychádzali už aj pred 5 rokmi, keď sa pripravoval zástupca 

primátora ako dlhodobo uvoľnený poslanec – tak to funguje napr. aj v Trnave, ktorá je 

menším mestom ako Prešov a majú tam troch zástupcov.  Preto, aby boli veci jasné a čisté, 

predkladám túto vec mestskému zastupiteľstvu a preto je potrebné schváliť okruh činností 

podľa odborností.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 
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 Trošku zájdem do histórie - v roku 1990 existoval podpredseda MsNV pre ekonomiku, 

podpredseda MsNV pre tretí sektor a podpredseda MsNV ako taký pre podniky a organizácie. 

Ďalej bol tam výbor ľudovej kontroly. Keď sa v 90-tom roku na ministerstve vnútra menil  

zákon o obecnom zriadení, sedeli sme na legislatívnej sekcii a hádali sme sa o tom, ktoré 

kompetencie, čo má prejsť. Do celého zákona neprešiel zástupca primátora - ani v jednom 

zákone nenájdete zástupcu  primátora, ale presne v § 13 písmeno b), nájdete celý odsek 

o zastupovaní primátora. Právnici nám vtedy tam vysvetlili, že zastupovať primátora môže 

člen rady. Takto išlo u nás, pokiaľ bol jeden zástupca primátora, všetko išlo v poriadku. Dvaja 

minulé volebné obdobie - všetko išlo v poriadku a naďabili sme na § 13b, ods. 3 a v ňom sa 

píše „obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je 

zástupca starostu oprávnený vykonávať“. Čiže obecné zastupiteľstvo, lebo o meste začíname 

rozprávať až  od § 20, kedy mesto začína byť mestom, keď ho NR atď. ... Ale tento zákon 

o obecnom zriadení  nám priamo určuje, kedy máme my určiť veci - okruh pôsobnosti. Ak 

náhodou prednášam tieto veci svojim študentom a chodíme vonku, tak zrazu zistíme, že každý 

právnik vám bude vykladať právny zákon,  tak, ako to momentálne  jemu vyhovuje. Tu máme 

pána okresného prokurátora, ktorý vie od čoho sú vlastne obhajcovia. Obhajcovia sú na to, 

aby obhájili daného človeka. Paragraf je na to - nevyberajme, pretože tak ako je povedané, 

Machiavelli  už povedal: „Opozícia má svoju svätú povinnosť všetko kritizovať“. Buďme 

znovu trošičku konštruktívni  a riešme veci - čiže  v § 13b, ods. 3, je našou povinnosťou určiť 

na zastupovanie primátora okruhy otázok pre jeho zastupovanie.  

PhDr. Ivan Benko 

 Ako prokurátor nie som oprávnený podávať výkladové stanoviská, nemôžem zaujímať 

stanovisko, môžem tak konať len ak je to právoplatné rozhodnutie a pokiaľ to prislúcha 

okresnej prokuratúre. Aby som nebol chytaný za slová, vystúpim ako občan mesta Prešov, 

aby nebolo, že tu zbytočne sedím a čiastočne aj právnik. Poviem len dve vety. Ak zákon 

o obecnom zriadení nezakazuje vyslovene, že majú byť dvaja, resp.  len jeden zástupca,  tak 

záleží na poslaneckom zbore, či si povie, že budú dvaja zástupcovia alebo bude jeden 

zástupca. Na poslaneckom zbore záleží to, akými úlohami a povinnosťami, poverí 

viceprimátora a druhého zástupcu. Keďže zákon, skutočne nezakazuje, aby bolo výslovne 

napísané, že len jeden zástupca môže byť, to znamená, že poslanci si môžu  povedať, že budú 

aj dvaja. Tým by nemalo dôjsť k porušeniu žiadnej zákonnej normy. Je pravdou, že v zákone  

o obecnom zriadení je napísané „okruh povinností viceprimátora a náplň práce druhého“. 

V zákone o obecnom zriadení máte napísané, podľa čoho sa odvíja mzda, plat, ale pozor na to 

JUDr. Michal Glevaňák, okresný prokurátor 
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- tam je napísané v zákone o obecnom zriadení pre mesto Bratislava a Košice. Ale keď si 

zoberiete do ruky zbierky zákonov a účinnosť tohto zákona, tam zase uvidíte ďalšie písmeno, 

z ktorého bude vyplývať, že druhý zástupca poberá plat v zmysle zákonníka práce. A zase 

záleží na poslaneckom zbore, čo určí, aký plat a komu.  

 Tu hovoríme o dvoch veciach. A v jednej nemôžem s vami súhlasiť - poviem to aj 

prakticky z akého dôvodu. Keby to bolo tak, ako to vy hovoríte, tak potom by si 

zastupiteľstvo mohlo schvaľovať veci nad zákon. Keďže tento zákon sa tvoril  a len dva roky 

funguje, čiže nie keď sme vymysleli zástupcu, ale bol taký  problém -  hovoril som to na rade, 

že kde bol primátor za jednu stranu, poviem napr. za DS, v opozícii mal zastupiteľstvo za 

SDĽ,   tak ten viceprimátor, ktorý bol,  mohol tak akurát klásť kvety v januári k pamätníku 

československo-sovietskej armády. Čiže z toho dôvodu sme ako tvorcovia zákona dali 

taxatívne vymenované, aké funkcie a kedy preberá zástupca primátora, aby sa nám nestalo, že 

nájde sa dajaký chytrý primátor, ktorý svojmu zástupcovi, ktorý bol tiež zvolený, nepovolí 

nič. Z tohto dôvodu je presne vymenované, čo má štatutár robiť. Toto druhé, ako vy hovoríte, 

je panská vôľa mestského zastupiteľstva, a to je veľký rozdiel medzi štatutárom a druhým, 

tretím,  x-tým alebo tridsiatym prvým  zástupcom.     

Ing. arch.  Jozef Kužma 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 34:  za: 31 

Návrhová komisia predkladá návrh na uznesenie – časť „schvaľuje“ – bez zmeny; 

dopĺňa sa časť „ukladá – hlavnému kontrolórovi mesta vyžiadať písomné odborné stanovisko 

z legislatívneho odboru NR SR o možnosti prenosu kompetencie z primátora mesta na 

dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ pre výkon funkcie (zástupcu primátora). Termín – do 

najbližšieho MsZ. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Nehovorme tu o prenose kompetencií. Keď takúto otázku predložíme na uvedený 

orgán, tak si z nás budú robiť srandu. My hovoríme o tom, či mu môže MsZ stanoviť okruh 

činností. 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

 My tvrdíme, že okruh činnosti môže stanoviť aj primátor a nemusí MsZ. Berie za to 

zodpovednosť, čo bude p. poslanec Laca robiť.  

Ing. arch. Jozef Kužma 
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 Ak sa MsZ uznesie, tak prijmem aj taký názor, aby som mu stanovil okruh činnosti, 

ale potom žiadam MsZ o také stanovisko a uznesenie, že dlhodobo uvoľnenému poslancovi 

MsZ pre výkon funkcie okruh činností stanoví primátor mesta.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Už sme tu mali mnoho prípadov, keď sa niektoré veci predkladali do zastupiteľstva 

i keď bolo v kompetencii primátora mesta. Spomeniem jednoduchý príklad, keď sa schvaľujú 

veci týkajúce sa valného zhromaždenia, prerokovávame ich na tejto pôde a následne primátor 

mesta stanoví člena dozornej rady alebo rozhodne o účtovnej uzávierke pre jednotlivé 

spoločnosti. Takisto zo zákona je na to primátor oprávnený, resp. keď doteraz sme to robili, 

tak bol oprávnený, aby menoval konateľa firmy na valnom zhromaždení, lebo dostal  

poverenie od zastupiteľstva a prerokovali sme to práve z tohto dôvodu na zastupiteľstve, aby 

to odobrilo ešte aj mestské zastupiteľstvo. Myslím, že tu je podobný prípad, kde je navrhnutý 

okruh úkonov pre dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ a buď sa s tým zastupiteľstvo stotožní 

alebo nie. Ale je to tu predložené, naviac zo zákona to samozrejme primátor mesta nemusí 

robiť.  

Ing. Stanislav Kahanec 

Ešte na doplnenie ohľadom návrhu uznesenia - myslím si, že by sme mali dávať také 

návrhy, ktoré by zodpovedali úrovni tohto orgánu, t. z., mestského zastupiteľstva. Na MsR 

sme  sa dohodli na tom, že vyžiadame nejaké stanoviská, ale myslím si, že by sme to nemali 

tu takto predpisovať zahorúca návrhy na uznesenie, ktoré tu boli predložené, bez poriadneho 

zohľadnenia komu a ako. Ten dopyt, keď nájdeme vhodného adresáta, sa samozrejme môže 

urobiť, ale mali by sme to urobiť zodpovedne a bez unáhlenia. 

 Väčšiu časť toho, čo som chcela povedať, povedal už  viceprimátor. Ešte raz by som 

rada zdôraznila - toto je materiál, ktorým sa vlastne schvaľuje pracovná náplň jedného aj 

druhého zástupcu primátora - ako štatutárneho, tak druhého. Myslím si, že Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove je natoľko erudovaný orgán, že vie túto záležitosť posúdiť a že 

nebudeme sa blamovať pred legislatívnou radou NR SR, aby sme sa pýtali na takéto veci. 

JUDr. Katarína Ďurčanská 

 Predložil som MsZ okruh úkonov a činností, ktorý je oprávnený vykonávať dlhodobo 

uvoľnený poslanec MsZ. Potom by uznesenie malo byť také, že požiadame o okruh úkonov 

a činností alebo potom odporúčam, aby sme stiahli druhú časť.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta  
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 Čítam „funkcia zástupca primátora mesta“ – preto som dal návrh požiadať 

o vysvetlenie NR, lebo takto bol predložený návrh do MsR, dohodlo sa s pripomienkami. 

Presne tak isto je to opäť predložené MsZ. Čiže keby ste toto neboli dali do zátvorky 

(zástupca primátora) a nebolo by to v štruktúre, tak vôbec nemám pripomienky k tomu. 

Predložil som preto tento návrh, lebo tento materiál je napísaný presne tak, ako bol v MsR.  

Teda ak toto vyškrtnete a hovoríme o funkcii nie zástupcu primátora, ale povereného poslanca 

MsZ, potom nemusíme robiť žiadny dopyt.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Navrhujem okruh úkonov a činností na funkciu zástupcu primátora v určitej odbornej 

oblasti, neurčujem na niečo iné, preto musíme vedieť, o čo tu ide. Zo zákona primátora mesta 

zastupuje štatutár a okruh činností má aj dlhodobo uvoľnený poslanec MsZ, ale stále to súvisí 

s funkciou primátora mesta len preto, že sme veľké mesto.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Keďže sme sa dohodli, že neexistuje druhý zástupca primátora, svoj návrh sťahujem.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Prečítam z uznesenia č. 1/2002 z I. ustanovujúceho MsZ „volí 1. Ing. Stanislava 

Kahanca, poslanca MsZ v Prešove, za zástupcu primátora mesta; 2. PhDr. Milana Lacu, 

poslanca MsZ v Prešove, za dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na výkon funkcie (zástupca 

primátora mesta Prešov). Tak sme aj na MsR diskutovali a tak je pripravený okruh úkonov 

a činností. Čiže inú funkciu vykonávať nebude len to, že vo veľkom meste primátor mesta 

rozdelí okruh úkonov a činností pre zabezpečovanie úloh v meste.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Návrh, ktorý podal p. poslanec Kužma, bol stiahnutý. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

Nebol stiahnutý, lebo primátor mesta znova prečítal zátvorku. (P. poslanec hovoril 

z miesta, nahrávacie zariadenie nezachytilo jeho pripomienku.) 

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Vrátil som sa k uzneseniu z predchádzajúceho MsZ, lebo tak to bolo schválené. 

Budeme hlasovať o proti návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Keďže ide o konfliktné hlasovanie, navrhujem hlasovať zvlášť o časti „schvaľuje“ 

a zvlášť o časti „ukladá“. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 



 37 

 Hlasovanie o navrhnutom uznesení rozdelíme – zvlášť o časti „schvaľuje" a zvlášť 

o časti „ukladá“. Predseda návrhovej komisie predloží návrh na uznesenie v časti „schvaľuje“. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Návrh na uznesenie v časti „schvaľuje“: MsZ v Prešove schvaľuje okruh úkonov 

a činností, ktoré sú oprávnení vykonávať: 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

a) zástupca primátora mesta, 

b) dlhodobo uvoľnený poslanec mestského zastupiteľstva na výkon funkcie (zástupca 

primátora mesta). 

 Hlasovanie o návrhu na uznesenie v časti „schvaľuje“ tak, ako ho predložil predseda 

návrhovej komisie. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 35:  za: 22  proti: 1  zdržalo sa: 7 

Návrh bol prijatý. 

 Návrh na uznesenie v časti „ukladá“: MsZ v Prešove ukladá hlavnému kontrolórovi 

mesta Ing. Tkáčikovi vyžiadať písomne odborné stanovisko z legislatívneho odboru NR SR 

o možnosti prenosu kompetencie z primátora mesta na dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ 

pre výkon funkcie (zástupcu primátora mesta). Termín – do najbližšieho MsZ. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Hlasovanie o návrhu na uznesenie v časti „ukladá“ tak, ako ho predložil predseda 

návrhovej komisie. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 36:  za: 2   proti: 20  zdržalo sa: 8 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 12/2003  

 

13. Návrh platu primátora mesta 

__________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 
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 Právna norma stanovuje minimálnu výšku mesačného platu primátora mesta, ktorý 

predstavuje 3,54-násobok priemerného mesačného platu v hospodárstve SR za predchádzajúci 

kalendárny rok, čo je 43.800,- Sk. V kompetencii MsZ je zvýšenie tohto platu až na 

dvojnásobok, čo predstavuje čiastku 87.600,- Sk. Zdôrazňujem, že MsZ musí schváliť plat 

primátora mesta. MsR odporúča, aby primátorovi mesta bol schválený mesačný plat vo výške 

62 tis. Sk. 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

R O Z P R A V A 

 Keďže za 4-koalíciu som bol jediný prítomný na MsR a nemali sme dohodu 

o hlasovaní, musím povedať, že pri tomto bode MsR som sa zdržal. Ku cti primátora mesta - 

fakt môžem povedať, že nikto z jeho straníckych kolegov mu nenavrhol nižší plat, on naopak 

sa ešte bránil návrhom zástupcov KDH. Čiže ako dnešné zastupiteľstvo funguje a ako spolu 

vzorne zasa hlasuje HZDS, SDĽ a KDH, tak nedám návrh na uznesenie, lebo je to zbytočné. 

Chcem tiež povedať osobne, že absolútne nemám nič proti tomu, aby primátor mesta mal 

slušný  plat.  Len nerád som, ak sa obhajujeme v platoch nejakým percentuálnym navyšením,  

inflačným koeficientom, lebo skúsme sa teraz spýtať občanov, komu bol v súlade s infláciou  

zvyšovaný plat? Asi nikomu. Teraz, aby sme vedeli o čom hovoríme. Môj predrečník pri 

návrhu zákona o rozpočte mesta povedal plat. Ja som rád a bol som rád, keď sa veci  ohľadom 

peňazí hovorili verejne, lebo je to súčasť pravicového názoru a nemal som rád ani reči 

bývalého primátora Kopčáka, keď som tu sedel, ako sa sťažoval, že chudáci poslanci v NR, 

ako zarábajú a chudáci v meste nezarábajú vôbec. Tak, aby sme si pozreli matematiku - 

bývalý primátor mesta Prešov mal plat 55.000,- Sk a k tomu mal 27.500,- Sk pohyblivú časť, 

čo tvorila 50 %, čo je mesačne 82.500,- Sk. Terajší návrh – primátor mesta Benč dostal od 

MsR  návrh 62.000,- Sk, čo pri 31.000,- Sk, ktoré dostane ako 50 % prémiu, je 93.000,- Sk 

korún. Čiže povedzme si na rovinu, že premiér SR Mikuláš Dzurinda, mal plat 78.000,- a ja 

ako poslanec som bol jeden z tých, ktorý hlasovali za to, aby nebrali ďalšie prémie už títo 

ľudia. Takisto poslanci v NR SR so všetkými diétami, s ubytovaním, so všetkým išli 

v rozsahu 38 za štyri roky na úroveň cca 50.000,- Sk. Keďže plat viceprimátorov sa  odvoláva 

od platu poslancov a detto aj zamestnancov MsZ, tak si povedzme, že podľa tohto nového 

návrhu p. viceprimátor Kahanec bude mať 49.500,- Sk mesačný a p. viceprimátor Laca, 

48.000,- Sk aj keď nie je ani štatutár. Čiže už potom nevystúpim k platom zástupcov, ale 

myslím si, že rozdiel v moci, je aj rozdiel v zodpovednosti a tam by nemal byť rozdiel medzi 

týmito dvoma tak malý.  

Ing. arch. Jozef Kužma 
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 Slúži ku cti primátora mesta, že zabojoval ešte proti vyššiemu platu a očakával by 

som, keby bol taký dôsledný a vyskúšal - neviem prečo nepresadzoval, aby ostal na plate, aký 

bol. Neviem, či je to len preto, že začiatok volebného obdobia ľudia dovtedy zabudnú, že  sa 

zvyšovali platy alebo prečo. Nerozumiem tomu.  

Mgr. Juraj Hurný 

 Nechcel som reagovať kvôli platu primátora a aj preto som na vedení MsÚ povedal, 

aby plat primátora mesta navrhla mestská rada. Nevidím dôvod, aby nemohol byť plat taký, 

ako mal predchádzajúci primátor mesta a percenta posúdi a bude schvaľovať MsZ podľa toho, 

ako sa mesto bude vyvíjať. K platom zástupcov primátora a odmenám poslancov budem 

reagovať pri bode č. 14. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Dlžný som odpoveď p. poslancovi Hurnému. Ale prv, než mu odpoviem - som 

prekvapený, kde sa v tejto sále našlo toľko bojovníkov proti platu primátora. Veď minulé 

volebné obdobie bol len sám, ktorý bojoval a vždy som prehral. Bojoval som proti odmenám, 

proti všetkému a prehrával som - bol som sám a zrazu plná sála bojovníkov proti platu. 

Možno p. Kužma - počúvam jeho vystúpenia, štyri roky som ho sledoval v televízii. Žiaľ, 

možno na osobitné prianie by ho boli ukázali, lebo nikdy som ho nevidel vystupovať. A zrazu 

tu ozaj strhla sa  nejaká bitka medzi vedením mesta a poslancom Kužmom, lebo čosi mu kdesi 

nepasuje, čosi mu kdesi nehraje. Ale nechajme spory spormi - otázka bola, či budem 

vystupovať aj proti platu pána primátora. Väčšinou - kto si pamätá, vystupoval som proti 

odmenám bývalého primátora mesta. Nikdy som nepochodil a ani nikdy sme odmenu 

primátorovi mesta neznížili. Budem vystupovať proti odmenám primátora mesta, pokiaľ si 

nebude plniť povinnosti tak, ako mu prislúchajú z jeho funkcie. To je moja odpoveď.  

Ján Čižmár 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 37:  za: 31 

 Z rozpravy nevyplynuli návrhy na zmenu uznesenia, hlasovanie o uznesení tak, ako je 

uvedené v písomnom návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 38:  za: 20  proti: 3  zdržalo sa: 8 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

          číslo: 13/2003  
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14. Návrh platov zástupcu primátora mesta, dlhodobo uvoľneného poslanca MsZ na 

výkon funkcie  (zástupcu primátora  mesta),  hlavného kontrolóra mesta a návrh 

zásad hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, 

členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach 

________________________________________________________________________ 

Predkladá:

          Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 

 K predloženým návrhom – vláda prijala režim, že zamestnancom štátnej a verejnej 

služby sa upravuje plat pravidelne. V tomto roku je pre zamestnancov verejnej služby od pol 

roka 8 %. Voči môjmu vyššiemu návrhu platov mali zástupcovia primátora výhrady, preto po 

diskusii vznikol tento kompromisný návrh. Tak isto išlo i o poslanecký zbor a hlavného 

kontrolóra mesta – zhruba podobnou metodikou sme upravili plat hlavnému kontrolórovi 

a keďže poslancov MsZ je menej, musia viac času venovať práci v komisiách a vo VMČ. 

Preto bola aj v tomto prípade navrhnutá valorizácia o 20 %. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

R O Z P R A V A 

 V čl. V., bod 2 sa hovorí, že pri ospravedlnení neúčasti poslanca na rokovaní MsZ, 

MsR,  komisie  atď., sa priznáva  odmena vo výške 50%. Ospravedlnenie sa doručuje 

primátorovi mesta, resp. predsedovi komisie a výboru mestskej časti. Navrhujem ho pozmeniť 

tak: 1. Sa priznáva vo výške 100% v prípade, že ospravedlnenie je z dôvodu PN. 2. Priznáva 

sa  pri vynechaní z iných dôvodov, max. dvakrát za sebou. To znamená, že keď sa niekto 

nezúčastní po tretíkrát, nedostane žiadnu odmenu. Tým by sa zaistilo aj to, že sa budú  

zúčastňovať poslanci, avšak niekedy sa nedá – poslanec sa pripravuje, ale ochorie.  

Ing. Stanislav Goban 

 S mojím predrečníkom by som v tom momente, že sa nezúčastňuje dvakrát za sebou 

nesúhlasil, pretože sa môže skutočne u niektorých špecifických pracovníkov stať,  že sa musí 

napr. zúčastniť niektorých porád, ktoré sa konajú na celoslovenskej úrovni, kde zastupuje 

kraj. Teda dochádza tu ku kolízii nejakých povinností a môže nastať to, že skutočne dvakrát 

za sebou má neúčasť. V danom prípade by to bola krivda.  

Ing. Juraj Bujdosó 

 Predkladám pozmeňujúci návrh v článku IV. - člen výboru mestskej časti. Tam 

v písm. a/, b/, c/ nie je oddiferencovaný poslanec. Navrhujem, aby v písm. c/, článok  IV. bolo 

MUDr.  Dušan Hruška 
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členovi výboru mestskej časti poslancovi odmena vo výške 850,- Sk a doplniť písm. d/   

členovi výboru mestskej časti teda neposlancovi  odmena vo výške 700,- Sk .  Mal by byť 

oddiferencovaný poslanec a neposlanec. Teda tak, ako to je aj v článku III., ktorý sa týka 

komisie MsZ a tam je to oddiferencované členovi komisie poslancovi, členovi komisie 

neposlancovi.   

K návrhu Ing. Gobana -  tiež si myslím, že článok V., v bode 2 nie je spravodlivý. 

Tých 50% nielen v prípade, že je niektorý poslanec práceneschopný – je to samozrejme. 

Prečo by mal mať krátenú odmenu, keď materiály si naštuduje a povedzme tesne pred tým 

ochorie, čiže námahu si dá, prečo takýto trest. Tak isto v prípade dovolenky - predsa každý 

občan takisto čerpá v priebehu roka dovolenku a neviem o tom, žeby počas dovolenky 

nedostal mzdu. Je na dovolenke a pritom plat mu ide, tak ako by pracoval a to isté patrí 

poslancovi. Pretože nemyslím tým nejaký únik, ja pokiaľ budem tu nebudem v letnom období 

na dovolenke, budem zdravý, veľmi rád na zastupiteľstva prídem, veď preto som poslancom.     

Zaujíma ma, čo sa tu deje a môžem prispieť k dobrému chodu mesta, ale v prípade, že práve 

som v tom termíne na dovolenke,  tak si prehlásim dovolenku len kvôli tomu, aby náhodou 

neboli problémy a niekto ma neupodozrieval, že ani nie som na dovolenke, ale nechce sa mi 

prísť na zastupiteľstvo? Čiže návrhujem, že odmena vo výške 50%, okrem pracovnej 

neschopnosti a dovolenky.   

Ešte by som mal jednu poznámku - dostali sme dnes preukazy poslancov mestského 

zastupiteľstva. Som už štvrté funkčné obdobie poslancom a tak viem, že za tie posledné 

obdobia som si ten preukaz odložil a v podstate som ho ani za štyri roky nepotreboval. 

Možno, že by bolo pekné také gesto zo strany mesta, hádam by to pochopili aj občania, že by 

tento preukaz poslanca mesta slúžil ako lístok pre hromadnú  mestskú dopravu. Iste možno to 

narazí na nejaký odpor, ale prednášam to preto, lebo ja mestskú  dopravu aj v súčasnosti málo 

používam. Chodím väčšinou autom a myslím si, že aj väčšina z poslancov, pretože naše 

povinnosti sú také, že keby som to auto nemal, tak veľa vecí nestihnem. Ale keď ten poslanec 

je uštvaný a niekedy ide  práve aj vzhľadom k tomu občanovi,  ide na výbor mestskej časti, 

uteká na komisiu, na nejaké zhromaždenie občanov atď., tak neviem prečo by v takom 

prípade nemohol použiť tento preukaz ako poslanec. Predkladám to na zváženie 

poslaneckému zboru – samozrejme, že sa jeho rozhodnutiu prispôsobím, ale je to môj návrh. 

Dávam do pozornosti článok V. - Osobitné ustanovenia, v bode č. 1 sa píše, že pri 

neúčasti poslanca na rokovaní MsZ, MsR,  komisie  atď. sa odmena neprizná. O neposlancoch 

PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH  
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sa tu však vôbec nehovorí v prípade, ak sa nezúčastnia napr. na zasadnutí komisie, ako sa 

bude riešiť ich odmena.  

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 39:  za: 29  proti: 0   zdržalo sa: 1 

 Pri spracovaní materiálu bolo použité to, čo bolo v minulom období s úpravou o 20 %. 

Ak MsZ odsúhlasí navrhované zmeny, budú platiť. K cestovným lístkom – navrhol som, aby 

zľavnený lístok DPmP platil aj pre poslancov tak, ako je to v prípade zamestnancov. Tento 

zľavnený lístok si môže kúpiť ten, kto má záujem. Riaditeľ dopravného podniku má vedeniu 

mesta vyčísliť celkovú čiastku týchto zliav vzhľadom na rozpočet mesta, kde sa schvaľuje 

neinvestičná – prevádzková dotácia a aj vzhľadom na výšku doplatku zamestnancov 

i poslancov.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

VOĽNÁ DISKUSIA 

 Ide o to,  že vlastne aj keď tieto lístky dostaneme za 1.100,- Sk, tak pre nás to nie je 

žiadna zľava, pretože my nechodíme autobusmi. Ja chodím autobusom, keď náhodou mi 

vypadne auto. Ale občas sa môže stať takáto záležitosť, že potrebujem ísť autobusom MHD, 

tak  sn áď by so m mal mať v tom meste tú česť, že by som sa desaťkrát do roka previezol 

autobusom a zadarmo. Keď zaplatím 1.100,- Sk, tak je to aspoň 130 lístkov a takéto množstvo 

precestovať MHD je u mňa veľmi málo pravdepodobné.   

MUDr. Vasiľ Janko 

Ďalej - keď som bol poslancom v dávnejších obdobiach, bolo prirodzené, že pri 

rôznych kultúrnych akciách v PKO a MSS, nám posielali oznámenia, pozvánky, čo bolo 

veľmi krásne, lebo človek je tak zaneprázdnený, že nestihne sledovať ani udalosti v meste. 

Viem, že mestský úrad má svoje privilégiá - má tam vyčlenené voľné miesta. Neviem, či tento 

zvyk ešte aj vzhľadom na to, že mesto má 31 poslancov  a myslím si, že sú už veľmi vzácni 

na takéto veľké mesto. Čiže bolo by normálne a bola by to i určitá česť pre tých poslancov, 

ich zviditeľnenie, keby boli pozvaní a mohli zúčastniť týchto kultúrnych akcií. Myslím si, že 

Prešovu by to neublížilo, neubralo by to na rozpočte v príjmovej časti  a poslanci by sa mohli 

zúčastňovať a vedieť o tých akciách, ktoré bežia. Toto by sa malo nejakým spôsobom 

zachovať. Myslím si, že na to skutočne máme právo.  

 K cestovným lístkom MHD – prechádzame na čipové karty a z toho dôvodu sú s tým 

spojené určité náklady. Preto bolo povedané, že poslanci si môžu kúpiť takýto lístok, ak majú 

oň záujem. Cena tohto ročného lístka pre nás je 1.160,- Sk.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 
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 Čo sa týka kultúrnych podujatí – kultúrny mesačník dostávajú poslanci MsZ každý 

mesiac, ale myslím si, že zaslanie pozvánky poslancom bolo dobrým pravidlom. V súčasnosti 

by sa toto realizovalo doručením do poslaneckých schránok. Vedúca odboru kultúry 

zabezpečí, aby takéto pozvánky boli pravidelne doručované poslancom do schránok. 

  Chcem zareagovať a podčiarknuť to, čo tu bolo povedané – najmä aby to aj pre 

občanov nebolo zle interpretované. V prípade, že by sme si odsúhlasili ten návrh, že budeme 

používať mestskú hromadnú dopravu, skutočne výnimočne napr. keď bude auto pokazené 

alebo z iných dôvodov, tak v podstate rozpočet mesta v prípade 31 poslancov to za rok zaťaží 

asi 30.000,- Sk. Skutočne tu nejde o tie peniaze, ale ide tu o také gesto, že je to poslanec, je to 

poslanec mesta Prešov.  

MUDr. Dušan Hruška 

 Druhá vec – kolega poslanec zrejme tu nemyslel, že nie sme informovaní o tých 

akciách, ale v predchádzajúcom období bolo dobrým zvykom, čo môžem tiež potvrdiť, že 

poslanec dostal avízo domov vo forme čestnej vstupenky. Veľakrát možno jednoducho ani 

nemáme časový priestor zúčastniť sa tej – ktorej akcie, čo človeka mrzí, ale zase tu ide o to 

gesto, o to zvýraznenie, že aj to mesto, ten mestský úrad si váži poslancov, proste, že  je tu 

vzájomná úcta, že je tu vzájomné prepojenie medzi poslancami a zamestnancami MsÚ. Jedine 

takto môže byť dobrá spolupráca. Myslím si, že o toto kolegovi išlo, toto aj ja podčiarkujem 

a prihováram sa za to.   

 Išlo tu o formu – či posielať na adresu bydliska alebo doručiť do schránok na MsÚ. 

Prerokujeme to aj s PKO v súvislosti s vlastnými akciami a aj s akciami, ktoré zabezpečujú 

cudzí. Pozvánky by sme dávali do poslaneckých schránok na MsÚ.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Myslím si, že schránky sa osvedčili, boli urobené so zámerom, aby sa zmenšili 

náklady na prepravu. Skôr tu nastane iný problém – sprístupnenie budovy MsÚ z Hlavnej 

ulice tak, aby si poslanci zo schránok mohli materiály vybrať aj po pracovnej dobe resp. určiť 

jednu hodinu napr. v sobotu, prípadne nájsť iný režim.  

Ing. Juraj Bujdosó 

 Každý poslanec má kľúč od svojej poslaneckej schránky a toto by nemal byť problém. 

Vedúca OHP podá informáciu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Od 1.2. sme nastúpili na iný režim informátora – túto funkciu v budove MsÚ budú 

vykonávať pracovníci civilnej služby. Predĺžili sme čas otvorenia objektu každý deň o hodinu 

Eva Semanová, vedúca OHP MsÚ 
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dlhšie, ako je pracovná doba pracovníkov MsÚ. Pokiaľ by bola požiadavka na predĺženie 

tohto času, sme schopní to zabezpečiť.  

 V prípade požiadavky môžeme zabezpečiť otvorenie budovy aj v sobotu napr. na 

2 hodiny, ale toto je potrebné zvážiť aj v súvislosti s poriadkom v budove. Toto by nebolo 

veľmi vhodné, pretože v sobotu v budove nie je nikto. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

VOĽNÁ DISKUSIA UKONČENÁ 

 Návrhová komisia predkladá zmeny v texte návrhu zásad hodnotenia činnosti 

a odmeňovania poslancov a neposlancov MsZ, členov MsR, členov komisií a VMČ: 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

- v článku IV., písm. c/ sa mení – členovi VMČ – poslancovi odmena v výške 850,- Sk, 

dopĺňa sa písm. d/ v znení „členovi VMČ – neposlancovi odmena vo výške 700,- Sk; 

- v článku V, ods. 2 – pri písomnom ospravedlnení neúčasti poslanca na rokovaní MsZ, 

MsR, komisie MsZ a VMČ sa priznáva odmena vo výške 50 %, okrem práceneschopnosti 

/PNS/ a čerpania dovolenky. Ospravedlnenie sa doručuje primátorovi mesta, resp. 

predsedovi komisie a VMČ. 

Do tejto časti navrhujeme doplniť bod 8 v znení „Podľa rovnakých zásad sa priznávajú 

odmeny aj neposlancom – členom komisií MsZ a VMČ.“ Teda aby bolo jasné, že rovnaký 

postup platí ako pri priznávaní, tak aj pri krátení odmeny pre poslancov i neposlancov. 

 V čl. V, ods. 2 bolo povedané, že vo výške 50 %, okrem práceneschopnosti a čerpania 

dovolenky. Je to nepresné znenie.  

MUDr. Vasiľ Janko 

 To znamená, že sa nekráti, že sa priznáva 100 %. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Z toho textu to nevyplýva – je potrebné upraviť text. V čase PNS a čerpania 

dovolenky je to 100 % - treba to tak formulovať. 

MUDr. Vasiľ Janko 

 Myslím si, že je to jasné  - pri písomnom ospravedlnení neúčasti poslanca... 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

Pri písomnom ospravedlnení neúčasti poslanca na rokovaní MsZ, MsR, komisie MsZ 

a VMČ sa priznáva odmena vo výške 50 %, okrem PNS a čerpania dovolenky. T.z., že pre 

tento prípad sa krátenie nevzťahuje, ale pre jednoznačnosť formulácie môžeme doplniť na 

konci, že pri čerpaní dovolenky sa priznáva odmena vo výške 100 %. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 
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 Stačí, ak za poslednou vetou uvedenie „Pri čerpaní PNS a dovolenky sa priznáva plná 

odmena.“ 

Ing. Juraj Bujdosó 

 Skrátka „PNS“ nie je správna – je to „PN“ ako práceneschopnosť. 

MUDr. Inge Eristavi 

 Hlasovanie o z mene v článku IV. tak, ako ju predložil predseda návrhovej komisie. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 40:  za: 24  proti: 0  zdržalo sa. 6 

Zmena bola prijatá. 

 Hlasovanie o zmene v článku V. tak, ako je vyššie navrhnuté. 

HLASOVANIE č. 41:  za: 24  proti: 0  zdržalo sa: 4 

Zmena bola prijatá. 

 Hlasovanie o doplnení bodu 8 v článku V. tak, ako ho predložil predseda návrhovej 

komisie. 

HLASOVANIE č. 42:  za: 23  proti: 0  zdržalo sa: 6 

Návrh bol prijatý. 

 Hlasovanie o uznesení ako celku, s upraveným textom v materiáli. 

HLASOVANIE č. 43:  za: 24  proti: 1  zdržalo sa: 4 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

         číslo: 14/2003 

 

15. Návrh na vstup mesta Prešov do obchodnej spoločnosti Európske technologické 

centrum, a.s., Prešov 

______________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 

 V decembri 2002 som sa zúčastnil rokovania s rakúskou spoločnosťou. Zástupcovia 

mesta sa zúčastnili návštevy v Burgenlande, ktorá sa týkala získania informácii 

o zabezpečovaní finančných zdrojov od rakúskej vlády i Európskej únie. Záver bol taký, že 

odporúčali účasť samosprávy, teda 30 % samospráva, 70 % súkromné firmy alebo fyzické 

osoby. Bolo predrokované aj s predsedom VÚC. Jedna komisia VÚC odporučila účasť, 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 



 46 

finančná komisia VÚC nie, aby sa neviazali prostriedky, takže Prešovský samosprávny kraj 

teraz do toho nevstúpil. Navrhujem, aby mesto Prešov svojou čiastkou do toho vstúpilo 

a niekto z poslancov by mesto v tejto spoločnosti zastupoval. Bola vytvorená a.s., do ktorej 

mesto zatiaľ nemohlo vstúpiť, pretože je potrebné uznesenie MsZ. Preto navrhujem, aby sme 

svojim podielom, dohodnutým na 200 tis. Sk, vstúpili do tejto spoločnosti. Informácie 

o spoločnosti sú v dôvodovej správe. 

R O Z P R A V A 

Mám pripomienky k tomu, čo hovoril primátor mesta. Treba povedať, že na MsR, bolo 

nám povedané, že do tohto projektu vstúpi VÚC. Navrhujem presne to, čo bolo vo VÚC 

v hlasovaní, aby sme tento materiál stiahli z MsZ a nevstupovali do tejto spoločnosti. 

Zdôvodním to veľmi jednoducho. Mesto, ak si v štruktúre schválilo určitý odbor strategického 

plánovania, a musím povedať, že za štyri roky sa tejto skupine, ktorá tu je na papieri, 

nepodarilo dotiahnuť do mesta investorov, či na priemyselný park alebo iné veľké firmy, dosť 

ťažko si myslím, že to dokážu teraz, ak nemajú tú moc, ktorú mali vtedy v štruktúrach 

celoštátnych alebo aj v mestských. Myslím si, že mesto v súlade so stratégiou, by malo 

vypracovať záujmové sféry,  na ktoré by malo vypísať granty. Očakávam, že ak mesto 

s niekým vstúpi do spoločnosti, tak to bude spoločnosť akciová, ktorej základný kapitál bude 

sa hýbať minimálne niekoľko desiatok miliónov korún a krytie erbom mesta - to pre tú firmu 

znamená kapitál. Nemali by sme sa baviť o tejto firme, ktorá  vlastne tu neponúka nič, okrem 

toho, že aj  v dôvodovej správe už je napísané, že účasť mesta Prešova nie je podmienkou pre 

poskytnutie pomoci na prípravu predmetných projektov, čo sa takto v MsR nehovorilo - 

hovorilo sa, že to je podmienkou. Čiže tu už je tá zmena.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

Už len dve krátke pripomienky. Ja si myslím, že preukaz, čo sme dostali je pekný, ale 

na preukaze by mal byť mestský znak nie štátny. Lebo my nie sme poslanci Národnej rady, 

ale sme mesta Prešov a nemali by sme sa hanbiť robiť to pod erbom mesta a nie pod krížom.  

Ešte ku kolegovi Čižmárovi - viem síce, že on ako materialista si nevie predstaviť, že 

niečo existuje, keď to nevidí, necíti a nepočuje. To bola tá dilema medzi nami 

a materialistami. Keď p. kolega Čižmár nemá rozhlas, noviny televíziu, tak ja mu môžem 

všetky moje vystúpenia, ktoré som mal v Národnej rade, mám ich na diskete nahrané, dať 

k dispozícii, prípadne sa môže spojiť s mojím asistentom a uvidí presne prehľad vecí, ktoré 

som ja predkladal do Národnej rady a kto tam pracoval alebo nepracoval. Pokiaľ viem, tak iný 

poslanec dostal vankúš za to, že tam sladko spal, nie ja. Ale hovorím, je to vec pohľadu, čiže 
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keď p. Čižmár to nevidel, neznamená to, že to nebolo alebo neexistovalo, len žiaľbohu on to 

nevidel.  

 Po prerokovaní v MsR bola dôvodová správa upravená s tým, že tam 100 tis. EUR by 

sa mali dostať na projekty, ktoré by sa mali spolu spracovať na tieto aktivity a toto centrum by 

sa vytvorilo pre Stredoslovenský a Východoslovenský kraj, lebo tieto sú Európskou úniou 

posudzované ako slabo rozvinuté regióny. Tu teraz ide o prípravu projektov, nie 

o mnohomiliónové investície, kde by sme my mali počítať s nejakým vstupom.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 K preukazu poslanca – Slovenská republika ešte funguje ako štát, preto je tam 

republikový kríž, ale pečiatka je mestská.  

 Ešte pred minulým zastupiteľstvom, ktoré sa skončilo pred koncom roka som hovoril, 

že v zastupiteľstve treba vzhľadom na to, že sme sa akosi ocitli mimo hospodársky rozvoj 

Slovenska, že sme predovšetkým za tým kopcom - za Braniskom, že sme mimo tých soľných 

ciest ako kedysi obchodných, nemáme tu napr. železnicu - železničný uzol, čo je tragické, tým 

pádom sme sa ocitli v závetrí spoločenskom a vlastne v závetrí ekonomickom. Čiže skutočne 

treba zhodnotiť túto situáciu a musíme byť zastupiteľstvom a vlastne musíme mať na radnici, 

aj v meste, ako zástupcovia mesta - musíme mať na zreteli to, že treba myslieť na budúcnosť 

Prešova. Musíme sa nejakým spôsobom v rámci euroregiónu orientovať, ak to neide veľmi do 

stredu republiky, tak na svojich susedov dookola. Myslel som, že treba vypracovať, zhodnotiť 

svoje možnosti a vypracovať akýsi pohľad do budúcnosti. Ono sa to čiastočne aj splnilo a teda 

ma to nadchlo, keď sa predložil 29.7.2002 strategický plán ekonomického rozvoja mesta 

Prešov. Bol to pohľad do budúcnosti, boli tam vypočítané slabé a silné stránky tohto mesta  

a nebol samozrejme úplný ten materiál, nebol ideálny, ale začalo sa čosi tvoriť, akýsi pohľad 

do budúcnosti. Ďalším, myslím kladným bodom bolo, keď sa vytvoril útvar strategického 

rozvoja, čiže na základe toho tiež pohľadu do budúcnosti a rozčlenilo sa to na referát 

strategického plánovania a referát prípravy projektov. Musím ale povedať, že ma dosť 

prekvapil tento dokument, ktorý sa teraz predkladá.  Prekvapilo ma to preto, lebo nechápem 

význam takejto spoločnosti - nechápem význam tzv. európskeho technologického centra, 

ktorý má akože pripravovať projekty. Prirodzene tu musí byť v meste vízia budúcnosti, vízia 

budúceho spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho rozvoja a vývoja a musí sa na tom 

pracovať, určite smerom cez projekty, cez konkrétne spracovanie tejto vízie. Ale pýtam sa, 

načo sme vytvorili ten referát prípravy projektov, prečo sme vytvorili útvar strategického 

plánovania, dali sme tam človeka, ktorý bude slušne platený a bude mať tím ľudí. Prečo sme 

MUDr. Vasiľ Janko 
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to vytvorili, keď budeme musieť teraz v rámci mesta participovať v úplne inej spoločnosti, 

ktorú beriem ako čo?  Je to nejaký prívesok alebo je to ten náš hlavný trójsky kôň - čo to je 

vlastne? Najprv som na to zareagoval tak, že každá iniciatíva je pekná a takýchto spoločností 

takých centier asi nikdy nie je dosť. Keď to pomôže Prešovu, tak tých dvestotisíc nie je tak 

veľa. Ale pri dôkladnejšom premyslení a potom, ako sme nad tým dlho a veľmi dôsledne, tak 

som prišiel k faktu, že sa preferuje jedná spoločnosť. Vytvára sa jedná spoločnosť, ktorá 

akože  mimo mesto, či s mestom - to mi musíte vysvetliť, lebo ja to potom neviem pochopiť, 

načo máme ten svoj zvláštny útvar a ten referát na prípravu projektov a potom si zadávame 

projekty niekde inde u inej spoločnosti. Čo to má byť? Neviem pochopiť, akým spôsobom to 

myslíte.  A potom, akej pozícii budú tie ostatné centrá, ktoré sa tu zákonite vytvoria, bude to 

primeraná konkurencia, budú  na úrovni a budú na tej istej štartovacej čiare alebo budú niekde 

v pozadí a my budeme zadávať svoje projekty nie cez útvar, nie cez referát, ale akejsi 

spoločnosti, ktorá bude nami preferovaná. Čiže toto by som chcel vedieť. 

V minulom roku, keď sa robil ten projekt a sme ho všetci čítali, padali tu aj rôzne 

kritické poznámky na to, že prečo si snáď jedni vyhradzujú právo na to, že urobili tú štúdiu, 

druhí sa cítili byť menej účastní na tom, teraz sme od toho odskočili. Bol som na jednom 

stretnutí, ktoré bolo to na Evanjelickom biskupstve aj za účasti niektorých poslancov z iných 

politických strán i iných ľudí, bol tam prítomný aj pán premiér a ten povedal: „ Aj iné mestá 

mali problémy s výkupom pozemkov“. Narážam teraz na tie pozemky, ktoré sú okolo letiska, 

nevytýkam, chcem len pochváliť to, čo sa robilo, urobilo sa dobre, neurobilo sa zle, skôr 

nabádam, aby sa pokračovalo v týchto iniciatívach.Tteraz naspäť k premiérovi, ktorý povedal: 

„I v Kysuckom Novom Meste mali problémy, mali nie jedného majiteľa tých pozemkov, bolo 

to  rozrobené, ale dni a noci pracovali na tom tvrdo, aby získali tieto pozemky, pretože ak 

príde investor, tak ten vám nedá koruny do toho, ale on dáva milióny do  investícií a chce mať 

všetko pripravené“. Môj pohľad je taký, či by sme snáď nemali sa zamyslieť aj nad tým, 

pretože v istom zmysle ako poslanci zodpovedáme aj za pracovné príležitosti a tvorbu týchto 

miest a za zamestnanie pre týchto ľudí. A prečo? Chceme, aby bol pokoj a spravodlivosť 

a normálne vzťahy. Myslím si, že stojí za to, aby toto zhromaždenie pouvažovalo aj nad tým,  

aké sú naše možnosti a či sme našli ten správny smer. K tomu predkladanému materiálu 

nepoviem nič, aby sa na mňa nehnevali jedni a druhí. Ja som povedal, kde vidím víziu.  

Ing. Juraj Bujdosó 

 V prvom rade by som chcel vyzdvihnúť iniciatívu spoločnosti ETC, ktoré hľadá 

spôsob, ako participovať na európskych projektoch a fondoch a pomôcť samozrejme ako 

Ing. Igor Gula 



 49 

sebe, tak aj mestu. Návrhu, ktorý tu bol predložený, chýba z môjho pohľadu jedna podstatná 

vec. Táto spoločnosť, ponúka majetkovú účasť mesta, pričom spoločnosť ako taká, neponúka 

nič. Núka nám, aby sme vstúpili do spoločnosti, ale ak budem hovoriť za seba, neregistrujem, 

aké výhody to prináša. Skutočne chcel by som vyzdvihnúť vážnu vec, ktorú tu p. poslanec 

Kužma, spomenul, a to je meno, logo alebo „gudvil“ spoločnosti v tomto prípade mesta 

Prešov. Skutočne treba si uvedomiť, že meno mesta má hodnotu. Spoločnosť zatiaľ nemá 

žiadne výsledky práce, to znamená, nevieme povedať ku komu by sme chceli vstúpiť, pretože 

treba povedať, že by sme len chceli k niekomu vstúpiť, pretože ani členstvo v dozornej  

a správnej rade tam nebolo ponúknuté, to znamená ako jeden radový člen, ktorý by mal pod 

30% majetkovej účasti a teda by nerozhodoval o ničom. Navrhujem, aby o tomto bode sa 

rokovalo v tom slova zmysle, aby sa vyslovila podpora tejto iniciatíve, prípadne, aby sa 

podpísala  spolupráca s touto spoločnosťou a mesto, aby uvažovalo o vstupe do spoločnosti 

v čase, keď táto spoločnosť ponúkne  nejaké relevantné kroky a návrhy.  

 Chcem doplniť p. poslanca Janka, ktorý spomínal rozšírený odbor strategického  

plánovania na MsÚ, okrem toho je mesto aj v združení RPIC, čo je organizácia 

špecializovaná na  prípravu projektov. Čo sa týka účasti vôbec v ďalších firmách, spomenul 

by som mestu firmu SPRAVBYT, kde mesto nemá žiadny vplyv. Hovorím to len ako 

paralelu, aký má význam vstupovať do ďalšej spoločnosti, kde je dopredu jasné, že mesto 

nebude mať žiaden vplyv, lebo s tou ponukou dvoch akcií by sme žiaden reálny vplyv nemali. 

Považujem túto ponuku zo strany pristúpenia do tohto podniku neserióznu, nie sú vôbec 

kreované inštitúcie, kde by boli zástupcovia mesta, či v dozornej alebo v správnej rade. 

Beriem to ako ponuku, že niekto prišiel a ponúka mestu kúpiť dve akcie, to môže prísť niekto 

napr. zo Slovnaftu a ponúkať kúpiť dve akcie. Takže nepovažuje túto ponuku za serióznu.  

Ing. Štefan Vaško 

 Bolo tu vyslovených mnoho vecí, ale obávam sa, dosť nepochopení alebo 

neporozumení vlastne o čo ide. Je tu ponuka. Samozrejme,  môže byť rôzna dôvera alebo 

nedôvera v túto ponuku.  Je to ponuka toho, kto už akúsi zmluvu urobil. Kto sa naviazal na 

určitý projekt, kto získal akúsi predbežnú dôveru partnera a ktorý tie prostriedky bude vedieť 

zabezpečiť. V čom je najväčší problém v doterajšej činnosti alebo zdrojov, ktoré 

neprichádzajú do  miest - sú to projekty a kvalita projektov. Odvolávame sa na RPIC, 

prípadne iné potenciálne možnosti, bohužiaľ kde sú tie prostriedky. Pokiaľ si myslíme, ako tu 

mnohí zdôrazňujú, že mesto zabezpečí rozvoj svojho mesta alebo regiónu - ono to takto 

nefunguje. Mesto nezabezpečí, mesto len vytvára podmienky, aby tu niekto prišiel, aby tu 
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investoval, aby tie podmienky boli také, aby bol ochotný investovať. A niekto, kto tie  

projekty, kapitál pre tie projekty, bude vedieť dať dohromady, bude vedieť nájsť vhodných 

partnerov. Bohužiaľ zatiaľ sa nám to nedarí. Je tu šanca, ja si myslím, že je tu dobrá šanca a 

pokiaľ niekto spochybňuje tých ľudí, ktorí to robia alebo ktorí už získali dôveru zahraničného 

partnera, s ktorým už majú podpísanú dohodu, možno pre niekoho z toho trčí červené plátno 

a dráždi niekoho, ale si myslím, že pán Kopčák bol úspešný manažér vo VUKOV-e, bol 

úspešný  súkromný podnikateľ, myslím si, že aj úspešný  primátor. Neviem, či jeho osoba  je 

tak nedôveryhodná, že by nebol možno ako úspešný akcionár aj v tejto spoločnosti, ktorá by 

mohla a mala šancu takéto projekty pripravovať.  

Aký bude význam mesta? Mesto bude pri tom, mesto bude môcť orientovať tie zdroje, 

ktoré môžu prísť do mesta vhodným spôsobom, aby to bolo čo najprospešnejšie pre mesto. 

Ak tam nebude mesto, samozrejme tento partner alebo táto spoločnosť nájde iných 

súkromných podnikateľov, takže pokiaľ sa mesto chce zbaviť možnosti tieto procesy 

ovplyvňovať, samozrejme, môže sa toho zbaviť, ale nepovažujem to za rozumné. Ja by som 

vám v každom prípade odporúčal - nakoľko riziko tu nie je žiadne, zdroje tu nie sú také, ktoré 

by nejako mesto zaťažovalo, aby mesto do toho projektu nešlo. Myslím si už teraz, v tomto 

čase, hľadia z toho konkrétne možnosti, konkrétne projekty a konkrétny prínos pre mesto, 

ktorý samozrejme v terajšej fáze musíme veriť, že budú, ale tak, ako tie podmienky sú, 

myslím, že mesto by do toho mohlo ísť.  

 Vážený p. poslanec Balún, ja som sa ani náhodou nedotkol mena p.  Ing. Kopčáka, 

teda skutočne nie. To musí byť jasné. Ja som si  toho človeka vždy vážil a dúfam, že aj 

v budúcnosti si ho budem mať za čo vážiť. Takže to nešlo vôbec o súkromnú vec, ide len 

o princíp - nevedel som pochopiť, prečo napríklad p. Ing. Kopčák to nemôže robiť cez mesto, 

prečo musí tvoriť zvláštnu spoločnosť a v akej pozícii bude táto jeho spoločnosť. To je 

všetko. Doplnilo sa potom ešte zase o to, aký vplyv konkrétny bude mať mesto v tejto 

spoločnosti, keď tam bude mať uložený akýsi kapitál, aj keď nie veľký. Čiže tu vôbec nejde 

o p. Ing. Kopčáka. Tu ide o princíp.  

MUDr. Vasiľ Janko 

 Pár postrehov k diskusii. Zdá sa mi, že preceňujeme možnosti mesta. Veľmi rád by 

som videl firmu alebo firmy s niekoľko desiatkami miliónov základného imania, ktoré by nám  

za nič ponúkali, aby sme vstúpili. Aj história firmy má svoje výhody, ale história akejkoľvek 

firmy má aj svoje nevýhody, má svoje skryté nebezpečenstvá. Tiež si myslím, že preceňujeme 

alebo príliš populárne hovoríme, že dobre meno mesta urobí pre akciovú spoločnosť teda 
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neviem aké zázraky - iste má to váhu, ale zase nie je to samospasiteľné. Myslím si, že 

v dnešnej dobe rozhodujú len a len peniaze. Nakoniec - ak sme akcionárom akejkoľvek 

akciovej spoločnosti, ak sa pozriete do výpisu z obchodného registra, ktorý je dostupný 

každému, akcionári tam nie sú a ani naše jahody by tam vidieť nebolo. Nechcem teda tých, 

ktorí tu diskutovali nejakým spôsobom podozrievať, že nie sú im akcionári novozakladanej 

spoločnosti  akceptovateľní, napriek tomu si myslím, že začať treba, nie je to suma dvadsať 

miliónov, ktorá by mohla ohrozovať hospodárenie mesta. Je to suma dvestotisíc, je i cez 

osoby, ktoré sú, je to svojim spôsobom kontrolovateľné. Ak si myslíme, že jeden, druhý, či 

tretí - tie osoby sú v meste alebo si dovolili umelo tunelovať danú firmu bez toho, aby si 

nevážili svoje meno viac ako to tunelovanie, tak myslím si, že si to jednoducho nedovolia. 

Preto odporúčam, aby sme materiál v predloženom znení schválili.  

 Neviem, či kolega má zase iný materiál, ako my, lebo hovorí o tom, že vieme 

kontrolovať firmu. Absolútne podľa toho, čo je tu predložené  nevieme, nemáme právomoci 

mesta a to sú veci, ktoré som žiadal na MsR. Povedzte mi, kde mesto Prešov má dvestotisíc, 

v ktorej firme  a ktorá firma funguje. Všetky firmy, ktorých zástupcovia tu sedia a nedopustili 

sme to ani v roku ′90 až ′94, keď sme sa bavili s Peterseom, kým sme nepreverili históriu 

a minulosť firmy a nemali mechanizmy na jej kontrolu, sme do toho neišli. My sa nebavíme 

o dvestotisícoch, lebo dvestotisíc buď máme alebo nemáme, ale hovoríme o tom, či erb mesta, 

hovorím to obrazne, dáme k dajakej firme. To je to mestské know-how, lebo Prešov je jedno 

z najmenej zadĺžených miest aj keď má všetky tieto problémy, tak sme mali hovoriť 

o podnikaní cez zákon o priemyselných parkoch a nebaviť sa o spoločnosti s dvestotisíc, 

ktorej hovoríme, že je to len dvestotisíc, ale v materiáli  nie je nič, nie sú tu podmienky vstupu 

mesta, nie je hlasovanie, nie je predstavenstvo, nie je dozorná rada. Toto nemôžte hovoriť, že 

som na MsR nežiadal takto doplniť materiál. Keď sa vám zdá dvestotisíc málo, že sú to 

verejné prostriedky, tak pozrime na to opačne - vstúpte tam za svoje dvestotisíc a ak firma 

bude prosperovať, ja vám ich vyrovnám a potom tam mesto vstúpi.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Isteže každému tu by malo ísť o to, aby sme z toho mali prínos. Aj vláda SR sa snaží, 

aby  na Slovensko došli investície a investori. Akurát nie vždy sa to darí a nedarí sa to už dlhý 

čas. Keď si zoberieme našu časť – východ - tak si myslím, že ešte niečo uplynie, pokým 

k tomu dôjdeme. Keď to argumentujeme niektorými argumentmi, že kde mesto dalo peniaze, 

myslím si, že je viacero takýchto firiem, ktoré môžeme spomenúť, do ktorých mesto vstúpilo 

svojimi postupnými vkladmi, resp. jednorazovými vkladmi. Je to napr. Komunitná nadácia, je 
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to už spomínané RPIC, zrejme sú aj ďalšie organizácie, ktoré ma už nenapadajú, ale určite 

sme vstúpili  a nevstúpili sme za úplne malých podmienok. Keď zoberieme kumuláciu, tak sa 

tie vklady radovo pohybujú v státisícoch a určite sú vo vyššej sume ako tento vklad. Takisto 

spochybňovanie jednej firmy a  nespochybňovanie, resp. preferovanie inej firmy, ktorá je  

hodnoverná a ktorá nie je hodnoverná - isteže to môže byť osobný dojem, resp. osobný názor 

každého poslanca, ktorému to nikto neupiera. Mali by sme sa ale držať faktov, ktoré boli. 

Môžem vymenovať minimálne dve firmy, ktoré som tu spomenul, ktoré tento vklad mesta  

dostali. Kde máme v týchto firmách zastúpenie v dozorných radách, kde máme v týchto 

firmách zastúpenie  v predstavenstvách? Tiež môžem povedať, že mesto by potom malo mať 

rovnaký meter na všetko a tieto veci dôsledne vyžadovať aj pri ostatných partneroch, ktorí 

s mestom spolupracujú. A tak isto zopakujem ešte jedno, čo tu bolo povedané p. poslancom 

Balúnom. Myslím si, že človek, ktorý robil osem rokov primátora mesta, ktorý mal rozrobené 

tieto vzťahy už počas pôsobenia ako primátor mesta, tak si myslím, že jeho považovať akože 

niekto ponúkne dve akcie, tak si myslím, že to tiež nie je celkom seriózne.  

 Myslím si, že je celkom prirodzené, že poslanci sú obozretní pri vstupe do akejkoľvek 

spoločnosti a tak isto aj do tejto spoločnosti. Ale myslím si, že je aj určitá hranica, kde musí 

končiť tá upodozrievavosť a samozrejme, že ja tak isto kvitujem to, že bývalý p. primátor 

Kopčák - myslím si, že jeho meno je dostatočnou garanciou toho, že určite to myslí 

aj s mestom dobre. Pretože predsa len  to morálne kritérium podceňujeme, ale ja si myslím, že 

niekedy nestoja pre človeka peniaze za to, keď si pošpiní svoje meno a svoju česť. Tu chcem 

podčiarknuť ešte jednu skutočnosť - moja vízia do budúcnosti, taká nutnosť je, že musíme 

zvýšiť kooperáciu VÚC a samosprávy. Ako poslanci VÚC sme boli na školení v Tatrách 

a tam bol jeden lektor z Anglicka, ktorý bol poradcom a je poradcom Národnej rady ohľadom 

predvstupových fondov a predvstupových aktivít do EÚ a ten tam podčiarkoval túto vetu 

„pokiaľ samospráva a VÚC nebudú úzko kooperovať, tak šanca rozvoja regiónu je 

minimálna“. Tým chcem podčiarknuť len to, že treba sa napojiť aj na aktivity, ktoré má  VÚC 

a samozrejme vstúpiť aj do spoločnosti a uvažovať o tom, že súčasne vstúpime a vytvoríme  

nejakú silnú akciovú spoločnosť a myslím si, že to bude prínosom. Pretože potom keď sa ten 

podiel znásobí, je to jednoducho lacnejšie. Na poslednom zastupiteľstve VÚC sme tiež riešili 

tento problém, keď zahŕňame celý samosprávny kraj - jeden z najväčších - Prešovský, tak 

potrebujeme získať čím viac z týchto európskych fondov a máme ten istý problém, ktorý 

máme aj na meste. Musíme sa do budúcna zamýšľať aj nad kooperáciou, nebyť 
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upodozrievaví, spolupracovať, pretože to je jediná úspešná cesta. To nám radia aj zahraniční 

poradcovia.  

 Súhlasím s tým, že mesto musí robiť aktívnejšiu politiku vo vzťahu k EÚ. Len vždy 

som nedostal relevantný argument, prečo práve s touto firmou? Prečo my napríklad si 

neurobíme prezentačný deň, aby tu prišlo viacero firiem, aby sa nám predstavili, aby sme boli 

viac informovaní ako poslanci. Poznáme len jednu. Takto mi pripadá, hodili nám tu malú  

rybku a my ju berieme. Pokiaľ viem, tak na poslednom zasadnutí VÚC sa nám na konci 

predstavovala nejaká firma, ktorá už  má za sebou konkrétne projekty hotové. Myslím si, že 

takých firiem sa nájde viac. Nechajme si to odprezentovať, možno práve táto vyjde ako 

najlepšie a potom, a potom do nej vstúpme.  

Ing. Juraj Hurný 

 Stretol som so zástupcami rakúskej firmy a pozerám na to trošku ináč. Nie je to 

v osobe ex-primátora, je to v tom, že sa tu hlási rakúska firma, ktorá pomáhala najzaostalejšej 

krajine v Rakúsku a má skúsenosti so zabezpečením peňazí. Na otázku, prečo vstupujeme do 

a.s., keď už máme peniaze – tam, kde sme vstúpili do a.s., robia pre mesto služby. Bol 

spomenutý Spravbyt – keby sme tam my neboli, bola nejaká súkromná firma, ktorá vykuruje 

v Prešove, nemá podmienku, že musí vrátiť zisk späť do tepelného hospodárstva. Zhodnocuje 

majetok mesta. Takže toto sú firmy, ktoré tu majú priniesť západný kapitál, majú priniesť 

investorov. Táto firma si tu prezrela napr. Delňu, kde sa hovorilo o aquaparku, bola si prezrieť 

Grófske i iné lokality, kde chce priviesť investorov. Práve na tieto lokality a na tento záujem 

sa má vypracovať projekt za 100 tis. EUR, kde my nebudeme dávať nič. To je to, čo my 

zriaďujeme – útvar strategického rozvoja. Teda táto firma je o kontaktoch, ktoré my nemáme. 

Nie je to len táto firma - rokujeme o projekte ISPA pre čistú Torysu. Robí to firma REP pre 

VVaK Košice a my musíme pripraviť podklady. Útvar strategického plánovania patrí priamo 

pod riadenie primátora mesta a ten pracuje na strategickom pláne – na jeho jednotlivých 

cieľoch, teraz robíme na prvom parku – na ZVL. Tam prichádza košická firma EIC, ktorá 

spolupracuje s investorom MOLEX. Čiže tu rozbiehame rokovania o priemyselnom parku 

a tam budeme vstupovať? Keď pripravíme projekt a budeme sa hlásiť o priemyselný park, 

teda o štátne peniaze, musíme tam pripraviť podklady, kde už my budeme vstupovať 

nákladmi na infraštruktúru. Tento park infraštruktúrou vyzerá pomerne málo nákladný, ale je 

potrebné urobiť niektoré nápočty. Takže toto je len jedna časť našej činnosti, preto je útvar 

strategického rozvoja, aby sme robili napr. na grantoch, ako ďalšia fáza, ktorú robíme 

s úradom práce a do 13.3. máme predložiť projekt na minimálne 10 tis. EUR. Na VPP sme 
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mali skupinu „rómskych policajtov“ ako asistentov MsP – v rámci VPP už nie sú, preto sa 

uchádzame o tento grant, aby sme ich prostredníctvom neho mohli naďalej zamestnať. Je to 

len jedna z foriem, ale existujú firmy s množstvo zamestnancov, ktorí robia len projekty na 

peniaze. To nie sú projekty na infraštruktúru, kde my budeme robiť výberové konanie 

a budeme zadávať projektovým organizáciám. To je to, čo musíme mať k tomu, aby sme sa 

uchádzali vo vláde o podporné programy pre priemyselný park. Ak urobíme nápočty, môžeme 

sa o ten park uchádzať, je tam stanovené množstvo zamestnaných ľudí, priemerná mzda – 

v podkladoch toto všetko musíme pripraviť.  

 K rokovaniam – nie sme pripravení. Ako tu bolo povedané, že by sme mali vypísať 

tender. Zatiaľ na MsÚ pre toto nemal kto pripraviť podklady, nemáme čo ponúknuť. Môžeme 

ukázať územný plán a povedať, kde sú siete. Keď nás napr. oslovilo konzorcium 

franfurtských bán vo Frankfurte nad Mohanom, chcelo vedieť, koho chceme pritiahnuť a oni 

zabezpečia investora. Toto nevieme povedať, lebo nemáme urobené ani v strategickom pláne. 

Čiže takéto zosnímané mesto u podnikateľov nemáme. Teda tu niekto príde, ponúka 

investície, výrobu a my s ním rokujeme, ponúkame mu priestory či už mestské alebo 

súkromné.  

Takže toto je jedna z firiem, ktorá zatiaľ bola nakontaktovaná na mesto, preto som 

navrhol využiť túto možnosť, skúsenosti z jedného kraja – z Burgenlandu na juhu Viedne, kde 

pomohli vybaviť veľa peňazí z EÚ a toto by sa malo udiať aj tu. Na 18.-19.2. nás pozývajú do 

Rakúska, do 24.2. chcú mať aj uznesenie MsZ, kde nie je nutná naša účasť, ale je odporúčaná, 

lebo o peniaze EÚ sa v prvom rade môžu uchádzať obce, mestá a regióny. Chceme sa 

uchádzať o 30-40 mil. EUR pre všetky kanály a vodovody, ktoré tu máme problémové, aby 

sme nemíňali z rozpočtu a nebrali drahé úvery. Teda táto činnosť je rozdelená na viac činností 

a jedna z nich je účasť v tejto firme, kde bude zástupca mesta. Preto by sme sa mali 

dohodnúť, napr. aj v uznesení schváliť, kto by mal záujem zúčastniť sa spomínanej návštevy 

Burgenlandu a Viedne.  

Pre návrhovú komisiu – v uznesení odporúčam schváliť účasť mesta s tým, že 

zástupcovia mesta sa zúčastnia dňa 18. a 19.2. rokovania v Rakúsku. Tento návrh spájam 

s ponukou, ktorá prichádza možno i na aqua-park na Delni i na Grófske. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 44:  za: 31 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 
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 Návrhová komisia predkladá návrh na uznesenie – MsZ v Prešove schvaľuje vstup 

mesta Prešov do obchodnej spoločnosti Európske technologické centrum, a.s., Prešov, 

zvýšením základného imania spoločnosti o dve nové akcie v hodnote 200.000,- Sk 

a podmienkou zabezpečenia primeraného postavenia mesta v kontrolných orgánoch akciovej 

spoločnosti. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Hlasovanie o návrhu na uznesenie. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 45:  za: 13  proti: 9  zdržalo sa: 6 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

16. Informatívna správa o prechode kompetencií na úseku stavebného úradu a na 

úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby 

______________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 

 Na úseku stavebného úradu v zmysle zákona o prechode kompetencií – je tu 

pôsobnosť stavebného úradu na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku 

s výnimkou vyvlastňovacieho konania, a to s účinnosťou od 1.1.2003. Pôsobnosť špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy tiež 

od 1.1.2003. Aj činnosť stavebného úradu bude zabezpečovaná na MsÚ v Prešove pre 44 obcí 

v rámci spoločnej obecnej úradovne. 

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 V oblasti opatrovateľskej služby mesto túto službu poskytuje pre 214 klientov 

prostredníctvom 91 opatrovateliek. Finančný príspevok na úhradu výdavkov za poskytnutie 

tejto služby poskytne okresný úrad do výšky limitu schváleného v štátnom rozpočte na 

príslušný rok. Spoločný obecný úrad poskytuje 7 obciam opatrovateľskú službu. Tu je 

potrebné povedať, že 16 obcí, ktoré neprevzali tieto kompetencie, prechádzajú do pôsobnosti 

VÚC.  

R O Z P R A V A 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 46:  za: 28 
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 K predloženému materiálu nebola rozprava, hlasovanie o uznesení tak, ako je uvedené 

v písomnom návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 47:  za: 28 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

         číslo: 15/2003 

 

17. Majetkové prevody 

____________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 JUDr. Viera Andrejková, vedúca OMM MsÚ 

 

 Predložené majetkové prevody boli predmetom rokovania komisie pre disponovanie 

s majetkom mesta dňa 1.1.2003 a následne mestskej rady, ktorá odporučila komisii opätovne 

prerokovať majetkový prevod pod bodom č. 11. Výsledkom opätovného prerokovania je 

návrh, ktorý je obsiahnutý v stanovisku komisie zo dňa 23.1.2003, ktoré je súčasťou 

materiálu. Komisia zároveň dňa 23.1.2003 prerokovala aj návrh zmeny uznesenia č. 375/2002 

z 30.9.2002, a to z toho dôvodu, že aj keď tento materiál nebol prerokovaný v MsR, na 

odbore prebehlo 22.1.2003 na návrh Ministerstva obrany rokovanie, ktoré nám v min. roku 

ponúkalo pozemky v smere na Malý Šariš o výmere 1,5 ha za sumu 200 tis. Sk. 

Nedopatrením v kompetentných orgánoch z ministerstva obrany došlo k tomu, že výmera 

mala byť 20 ha. Tieto podmienky prevodu boli opätovne prerokované na odbore mestského 

majetku a predložené na prerokovanie komisii pre disponovanie s majetkom mesta, ktorá 

odporučila MsZ uvedenú zmenu uznesenia majetkového prevodu schváliť s tým, že 

Ministerstvo obrany odpredá mestu Prešov cca 20 ha za tých istých podmienok, ako malo 

odpredať 1,5 ha, t.z. za náklady prevodu vo výške 200 tis. Sk.  

JUDr. Viera Andrejková, vedúca OMM MsÚ 

R O Z P R A V A 

Ing. Ján Balún

 Ako predseda komisie pre disponovanie s majetkom mesta, chcem vysvetliť určité 

súvislosti a možno, čo vás mýli, dve stanoviská tejto komisie k bodu č. 11 materiálu. Nájdete 

tam stanoviská komisie z 13. 1. aj z 24. 1., ktoré sú trošku rozdielne.  Pre vysvetlenie - táto 

komisia týmto majetkovým prevodom sa zaoberala  dvakrát. Najprv 13. 1., keď dostala len 
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predbežnú ústnu informáciu o záujme o tento majetkový prevod. Keďže vtedy komisia 

nemala všetky materiály, všetky vyjadrenia potrebné k tomuto prevodu, odporúčala cenu 

minimálne 1.000,- Sk a rokovať o tejto cene. Predchádzajúce súvislosti ohľadom tohto 

prevodu boli tie, že zástupcovia firmy A.K.Plus + zástupcovia firmy AHOLD rokovali tesne 

predtým s primátorom mesta, ktorý im prisľúbil, že tento prevod je možný a vhodný, ale cena 

by mala byť minimálne 800,- Sk, nakoľko je to pre účely akejsi podnikateľskej činnosti. 

Komisia o tomto rokovaní s primátorom mesta dostala ústnu informáciu, členovia komisie 

viac menej si osvojili tento názor - minimálne 800,-, tak povedali, že treba rokovať s touto 

firmou naďalej minimálne o 1.000,- Sk korunách. MsR zaviazala komisiu rokovať opätovne 

o tomto materiáli, lebo tak, ako bol predložený na MsR – 1.000,- Sk/m2 a určité zmluvné 

podmienky pri prevode, ku  ktorým sa táto firma A.K.Plus zväzovala pre mesto ešte v rámci  

svojho podnikateľského zámeru postaviť - cyklistický chodník, chodník pre peších, že tieto 

podmienky nie sú pre mesto výhodné, nie sú adekvátne, teda za túto podnikateľskú činnosť 

1.000,- Sk prípadne ešte tie podmienky, ktoré dáva k zmluve, predsa nie sú celkom len 

výhodné. Prečo MsR opätovne poverila komisiu, aby sa vrátila k tomuto materiálu - musím 

povedať ešte niektoré súvislosti, ktoré sa odohrali ešte predtým v  minulom roku. V novembri 

minulého roku  MsR prerokovala tento prevod - čiže ešte minulé zastupiteľstvo - s tým, že 

odmietla požiadavku na odpredaj týchto pozemkov po 500,- Sk/m2.  Prečo? Čo  sa to tiž  u ž 

v tomto území stalo, kde tá firma, ktorá chcela odkúpiť zhruba ešte 28.000 m2 predtým? 

Mesto  v roku 1998 predalo v tomto území zhruba 8.000 m2 po 500,. Sk/m2 na byty. Ako 

dostala  informáciu, už v novembri  tých 500,- Sk, ktoré mesto dostalo za tieto pozemky, už 

táto firma - Bytové družstvo Úsvit medzitým skrachovalo a predalo firme A.K.Plus po 1.500,-

Sk/m2.  Čiže čo mesto predalo za 4 milióny a nejaká iná súkromná firma už za 12 miliónov. 

Čiže 8 miliónov skončilo v rukách súkromných firiem. MsR v obave, že aj ďalších 28.000 m2, 

znova by malo byť predaných po 500,- Sk, znova je len podozrenie, že sa stane pozemkovou - 

majetkovou špekuláciu súkromných firiem, aby ich mohli odpredať za podstatne vyššiu cenu 

záujemcom, ktorí chcú investovať hlavne do tých obchodných reťazcov, ako bol zámer tieto 

pozemky kúpiť. Preto komisia opätovne zvážila cenu týchto pozemkov o výmere cca 28.000 

m2, nesúhlasila s postupom, aby boli predané za 1.000,- Sk, ale aby bol zohľadnený aj 

nevýhodný predaj tých 8.000 m2, ktoré už boli predtým predané po 500,- Sk na byty 

a odporúča MsZ 1.500,- Sk/m2. Je to suma, ktorá by už zohľadnila aj určitý nevýhodný 

odpredaj tých 8.000 m2 a aby tá priemerná cena za celý tento priestor, čo je už tých 8.000 m2  

predaných plus tých, ktoré je záujem teraz kúpiť, bola okolo tých 1.200,-Sk/m2.  Domnievame 

sa, že 1.200,- Sk/m2 by bola adekvátna cena za  tieto pozemky na tieto účely, na ktoré chce 
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ich investor použiť, čiže na výstavbu supermarketov. Preto to rozdielne stanovisko a takéto 

odporúčanie pre  MsZ.  Je na poslancoch MsZ, ako zváži tieto dôvody a odporúčanie komisie. 

Na upresnenie - pri tejto cene by mesto už nežiadalo od investora výstavbu ďalších objektov 

pre mesto, či už chodníky, ihriská a nejaké iné aktivity, ktoré MsR tiež považovala za veľmi  

vábne stanovené podmienky. Nech táto firma, ktorá má záujem o dokúpenie týchto 

pozemkov, zaplatí naozaj serióznu cenu a mesto si už svoje objekty za peniaze, ktoré dostane 

za tieto plochy, už naozaj postaví samo. Táto cena naozaj je taká, že už sa nepredpokladajú 

ďalšie špekulácie, ďalšie odpredaje súkromným firmám by mohli byť kvázi výhodné  pre tieto 

firmy a nevýhodné pre mesto. Mesto by dostalo serióznu cenu a neobmedzovalo ďalšie 

nakladanie s týmito pozemkami túto firmu a nežiadalo už od tejto firmy žiadne ďalšie 

stavebné aktivity v prospech mesta. Čiže to bola filozofia, s ktorou pristúpila komisia pre 

disponovanie s majetkom mesta a odporúča túto cenu – 1.500,- Sk/m2. Je to odporúčanie 

k pôvodnej cene alebo k cene, ktorá tam je, ktorá bola predložená na MsR - tých 1.000,- 

Sk/m2.  

Ing. arch. Jozef Kužma

 Myslím si, že cena je vecou dohody a nemali by sme zabudnúť na to, že obytný súbor 

Sekčov sa projektoval aj staval od 80-teho roku  a dostavba centra bola vždy dostavba vyššej 

občianskej vybavenosti. Až pri zmene a doplnku smerného územného plánu zhruba pred 

štyrmi rokmi,  neviem z akého podnetu, či účelovo alebo zámerne, sa nakreslili do predmetnej 

časti byty, ktoré tam dovtedy - 12 rokov - žiaden projektant, žiaden autor Sekčova nedával. 

Škoda teraz hovoriť o tom, či sme prerobili na 500 korunách na meter alebo zarobili, ale 

osobne si myslím, že tamto rozhodnutie zastupiteľstva bolo chybné a tu môžeme ísť do takej 

ceny do akej investor bude súhlasiť. Výstavba ďalšieho obchodného centra na Sekčove je 

potrebná, lebo pre stavby číslo 6 a 7 sa okrem tzv. terajšej Billy, neurobila žiadna občianska 

vybavenosť, čo do typu potravinárskej, a to zhruba na 1.000 obyvateľov nám vychádza asi 

400 m2. Pri počte obyvateľov stavby 6 a 7, kde je postavené  minimálne 2.000 bytov, tak pri 

prenásobení štyrmi vychádza vlastne samotná potreba tejto stavby jedno Tesco.  Čiže bavíme 

sa o predajnej ploche od 600 do 800 m2 pre potravinárske zariadenie. Teda ešte raz -

nehovorme  o cene. Súhlasím s návrhom, ktorý tu bol predložený, ale urobme to tak, aby sa 

občianska vybavenosť na Sekčove dobudovala. 

   

 Som v komisii pre disponovanie s majetkom mesta a určite našou snahou je tieto 

pozemky čo najlepšie predať. Preto aj tie naše meniace sa názory. Chcel by som vás 

oboznámiť s tým, čo  a ako tá stavba má vyzerať, že čo to je to obchodné centrum. To 

MUDr. Vasiľ Janko 
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obchodné centrum má byť vlastne 1/3 z toho, čo sa tam postaví. Potom tam má byť jedno 

veľké parkovisko a časť tzv. kultúrno-spoločenská. Vlastne v tejto etape sa garantuje len 

výstavba Hypernovy - obchodného centra, nie je garantovaná časť kultúrno-spoločenská. 

Dotyční páni, ktorí to chcú momentálne kúpiť, nemajú ešte investora. Čiže teoreticky je dosť 

možné, že tie ďalšie etapy sa ani nepostavia, že sa ešte stanú aj naďalej predmetom 

špekulácie. Podľa nás a podľa toho, čo sme mali možnosť doposiaľ poznať, nie je 

garantované, že sa jednoznačne toto celé centrum postaví. Aby ste teda vedeli, že zatiaľ je to 

bez investora. Čiže samozrejme, je veľmi ťažko robiť jednostrannú cenu. Prirodzene, že my si 

nemôžeme postaviť hlavu  a povedať teraz, že urobíme 1.500,- Sk/m2 a kupujúci to nebude 

akceptovať, takže to by bola cena pre nás samých,  ale nie pre kupujúceho. Preto veľmi citlivo 

treba zvážiť aj tie riziká - predáme to, postaví tu 1/3 a k tomu parkovisko, ktoré sa mu bude 

hodiť a nebude stavať to kultúrno-spoločenské centrum. Vieme, že bohužiaľ Sekčov má kopu 

krčiem v tejto 6. mestskej časti, ale je tam aj kostol. Čiže, je to také slovenské sídlisko. 

Zvážte, či urobíme tam ešte obchod, kde sa dá kúpiť aj niečo iné - samozrejme bude to 

Hypernova. To asi bude všetko a toho kultúrno-spoločenského centra sa možno nikdy 

nedočkáme. Teda je potrebné teraz triezvo zvážiť, že keď ten kupujúci nekúpi, keď nebude 

akceptovať tú našu cenu, či to bude taká obrovská strata. Alebo keď to bude strata, tak mu 

dáme po 1.000,- Sk. Ale je to naozaj na poslancoch MsZ, aby o tom porozmýšľali. My sme 

o tom veľa premýšľali a vychádzalo nám to, že za 1.000,- Sk to nepredáme. Nechceme však 

zobrať zodpovednosť len na seba a odporúčame nepredať za nižšiu cenu.  

Okrem toho - keby sa to náhodou predalo, tak VMČ žiada 50 % pre Sekčov z tej ceny, 

aby sme nemali iba kostol a krčmy. Chceme tam aj niečo postaviť.      

 Prečítam dvojstránkový list, ktorý som dostal a ktorý má názov „Odsúdeniahodné 

móresy vyháňajú investorov“. „Všeobecne sa konštatuje, kde k riešeniu mimoriadne zložitých  

ekonomických a sociálnych problémov na Slovensku má výraznou mierou prispieť 

zahraničný kapitál. Napriek rôznym vyhláseniam, predovšetkým z vládnych miest,  o podpore 

zahraničných investorov, sa ich záujem o Slovensko doteraz výraznejšie neprejavil. Príčinou 

tejto zarmucujúcej skutočnosti je predovšetkým nedostatočná legislatíva, hlboko zakorenená 

byrokracia, samozrejme veľmi zlá infraštruktúra. Na tieto evidentné nedostatky najviac 

dopláca Východné Slovensko a najmä Prešovský kraj, v ktorom navyše chýbajú diaľnice, 

mnohé cesty sú vo veľmi zlom stave. Je žalostné, že k spomínaným problémom sa neraz 

pridruží aj nízka profesionálna úroveň niektorých úradníkov, často aj ich arogantné správanie, 

ale najmä rôzne podozrievania z korupcie. Príkladov nedobrého vzťahu k zahraničným 

PhDr. Ivan Benko 
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investorom je na Slovensku mnoho. Zdá sa, že ani mesto Prešov nie je žiadnou výnimkou. 

Dokumentuje to aj materiál, ktorý na rokovaní februárového MsZ v Prešove predložila 

spoločnosť A.K.Plus, s.r.o., so sídlom v Prešove, ktorá za účasti zahraničného partnera 

z Holandska  zabezpečila podmienky na vybudovanie obchodno-kultúrno a obslužného centra  

na sídlisku Sekčov v Prešove. V predloženom dokumente sa okrem iného konštatuje, že 

spoločnosť spracovala podnikateľsky zámer, ktorého účelom sú investície do obchodných 

reťazcov a služieb v Prešove. Na základe týchto pozitívnych rokovaní, ale aj konkrétnych 

stanovísk, spoločnosť požiadala mestský úrad o dopredaj pozemkov v lokalite sídliska 

Sekčov. Stalo sa tak 4.9.2002, ale žiaľ kompetentní na predmetnú žiadosť dlho nereagovali. 

Pravdepodobne zákonom stanovená 30-dňová lehota im nič nehovorí. Až nové vedenie mesta 

zvolalo rokovanie, ktoré sa uskutočnilo 10.1.2003, teda po štyroch mesiacoch. Predmetom 

rokovania bola predovšetkým cena pozemkov. Zúčastnení sa dohodli sa na sume 800,- Sk za 

m2. Avšak ešte v ten istý deň zasadla komisia majetku mesta, ktorá odporúčala dohodnutú 

cenu zvýšiť na 1.000,- Sk. V tejto súvislosti treba spomenúť, že majetková komisia mesta 

stanovila v roku 2002 cenu  za 1 m2  na  500,- Sk. Zo dňa 20.1. MsR v Prešove na svojom 

zasadnutí odsúhlasila sumu 1.000,- Sk za m2, avšak 23.1.2003 sa uskutočnilo zasadnutie 

majetkovej komisie mesta, ktorá sa rozhodla zvýšiť cenu za m2 na 1.500,- Sk. Hlavný investor 

však na základe mnohých predchádzajúcich rokovaní schválil svoj investičný plán, do ktorého 

by nová cena výrazným spôsobom zasiahla a stanovený zámer sa v Prešove nemohol 

realizovať. Je temer isté, že investori nájdu v iných mestách väčšiu podporu aj pochopenie. 

Mesto Prešov v prípade nedodržania podchádzajúcej dohody stratí, okrem iného:  

1. Nové pracovné príležitosti, počas výstavby rozsiahleho objektu, na ktorom sa v rôznych 

subdodávkach budú podieľať mnohé domáce firmy. Celkový náklad predstavuje 

500 mil. Sk. 

2. Možnosť účelového využitia voľnej plochy na sídlisku Sekčov, ktorá je už niekoľko rokov 

voľná.  

3. Rýchle odovzdanie objektu do užívania, ktorý už v roku 2004 môže slúžiť občanom.  

4. V novom objekte vznikne 400 nových pracovných príležitostí. 

5. Spoločnosť bude investovať 2 mil. Sk do vybudovania športovísk, cyklistického chodníka 

v okolí areálu.  

Uvedené skutočnosti však mnohí pracovníci neberú na vedomie. Svojim konaním odrádzajú 

holandského zahraničného investora a navyše celkom zbytočne strpčujú život ľuďom, ktorí 

chcú prispieť k rozvoju mesta. Rozporuplné rokovania o stanovení ceny pozemku, ktoré je 

hlavnou príčinou spomalenia realizácie investičného zámeru, sú doslova odsúdeniahodné 
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a vyháňajú investorov z mesta. Fakt, že cena za predmetný pozemok sa v priebehu 

niekoľkých mesiacov z pôvodných 500,- Sk, potom 800,-, neskôr 1.000,- a nakoniec 1.500,- 

Sk, ktorú stanovila majetková komisia, vyvoláva vážne pochybnosti o dobrej úrovni práce 

kompetentných ľudí. Navyše spomínaná komisia nerešpektovala stanovisko MsR a dokonca 

ani návrh primátora. Zdá sa, že v tomto prípade je moc sústredená do nesprávnych rúk“.  

Je to dosť závažný dokument, ktorý nás obviňuje. Keď som si zobral materiál - 

v zmysle vyhlášky 465 je v našom materiáli cena 50,- Sk za m2. Keď som sa dostal k tomuto 

materiálu, táto firma sa tu zaväzuje a dáva tu všetky kompletné veci. Myslím si, že 30 mil.  

pre mesto nie je zanedbateľná položka a skoro 500 miliónová investícia. Myslím si, že by 

mali zvážiť, či by sme nemali to odsúhlasiť za cenu po 1.000,- Sk. 

 Nechcel by som nejako hlboko rozvádzať túto problematiku, ja však na túto vec 

pozerám tak. Každá kúpa, každý predaj musí byť transparentný, musí byť nespochybniteľný, 

musí byť taký, aby pokiaľ je možné z neho vznikalo čo najmenej, najlepšie žiadne ďalšie 

záväzkové vzťahy medzi kupujúcim a predávajúci. Tieto podmienky, ktoré som uviedol, tento 

navrhovaný predaj nespĺňa.  Prečítajte si zmluvu o budúcej zmluve a vidíte, že okrem 1.000,- 

Sk za m2, mal by urobiť tri ihriská bez finančného vyčíslenia, mal by urobiť chodník pre 

cyklistov bez určenia dĺžky, bez finančného vyčíslenia. Ak tieto práce nezrealizuje do 

31.12.2003, mal by zaplatiť zmluvnú pokutu 4 mil. Sk. Pýtam sa, či táto suma je rozpočtový 

náklad týchto akcií alebo je to 1/10 z týchto akcií, alebo akcie majú stáť 2 mil. Sk a on nám na 

zmluvnej pokute zaplatí štyri. Má ostatné objekty dokončiť do 31.12.2005, ak nie, ďalšia 

zmluvná pokuta. Ak sa nesplnia podmienky tejto zmluvy o budúcej zmluve v dvoch 

prípadoch - raz je zmluvná pokuta on, druhýkrát je zmluvná pokuta my. Z toho pozerá len to, 

že ak by sme dačo také uplatnili, tak potom sa budeme s touto alebo s nejakou inou firmou 

súdiť do nekonečna. Preto si myslím, že návrh, ktorý dala komisia i keď isteže je možné 

diskutovať o tom, či tých 1.500,- Sk je akurát správna suma, ale myslím si, že mali by sme 

dohodnúť cenu takú, aby  zodpovedala minimálne 1.000,- Sk plus rozpočtové náklady akcií, 

k to ré by mali o n i uro b iť,  u ro b ili by sme si ich my z vlastných prostriedkov. Nakoniec aj 

argument, ktorý bol, že ak by sa projektovali v rámci celku, bolo by to jednoduchšie - predsa 

my tieto stavby môžeme zadať im, oni urobia, my im zaplatíme, ale zaplatíme z peňazí, ktoré 

budú na našom účte. Po druhé, žiadne iné záväzky pre nás a žiadne iné záväzky ani pre druhú 

stranu nevznikajú. Ako finančmík si myslím, že i z daňového hľadiska, i z iných hľadísk, je to 

čisté, nespochybniteľné, nerobí to problémy ani kupujúcemu ani predávajúcemu. Takže 

zvážme - hovorím, že tých 1.500,-Sk nemusí byť ideálnych, ale v tomto prípade sa prikláňam, 

JUDr. Milan Berdis 
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pretože je to čisté a v podstate mesto sa zbaví problému, ale aj potenciálnych problémov, 

ktoré môžu v budúcnosti byť.  

 Predovšetkým k tomuto obvineniu a o tom, že koľko cien tu bolo vo vzduchu a akým 

spôsobom to dopadlo atď., akí sme zvláštni - tak som to p. Kanuščákovi vysvetlil, že nikde 

nebola cena. Cenu – konkrétnu povie mestské zastupiteľstvo, tak to bude konečná cena. To, 

že on stále špekuloval s tou nízkou cenou, že bol nemilo prekvapený, keď sa zvyšovala na 

komisii a pod., tak to je už jeho vec. Žiadna cena doposiaľ nebola povedaná. Veľmi múdro 

rozprával p. Berdis - dá sa ísť s cenou, dá sa to predávať ešte aj tu za rozumnú cenu. Moja 

predstava bola niekde okolo 1.250,- - 1.300,- Sk. a  som pritom dosť tvrdý v jednaní.  

MUDr. Vasiľ Janko 

 Zúčastnil som sa na rokovaní komisie pre disponovanie s majetkom mesta a taktiež 

som mal informácie už aj z predchádzajúceho volebného obdobia, ako poslanec a člen MsR. 

Zaznelo tu popísanie genézy - priebeh riešenia tohto majetkového prevodu, aj pohľady, že 

bránime prílevu investícií. Pred chvíľou, keď odznelo, že tá cena sa menila na 500,-, 800,-, 

1000,- Sk, svedčí len o tom, že mesto asi nechce byť v pozícií, že nejako unáhlene uzavrie 

tento majetkový prevod a myslím, že práve toto svedčí o zodpovednosti tých, ktorí vtedy 

konali. Takže ja by som to bral ako plus pre MsZ, ktoré bolo a ktoré aj teraz túto otázku 

v komisii prerokováva. Keď zohľadňujeme materiál, ktorý nie tak dávno zaznel, kde sme mali 

podporiť vstup mesta Prešov do obchodnej spoločnosti ETC, kde sme riešili podobný 

problém, aby sme zabezpečili prísun investícií, aby sme zabezpečili rozšírenie zamestnanosti 

a pracovných príležitosti, tak si myslím, že trošku mne osobne sa zdá čudný postoj určitej 

skupiny poslancov, ktorí sedia v tom istom zastupiteľstve. Na jedenej strane sa jedna vec 

spochybňuje, na druhej strane, keď tu zaznievajú rôzne fakty, tak na druhej strane takéto 

vyprecizovanie podkladov už nepožadujú. Myslím si, že je na zváženie tohto grémia, aby 

zohľadnilo všetky veci, ktoré tu odzneli - v prípade potreby sa ešte môžu tu vydiskutovať 

a aby zodpovedne zvážilo odsúhlasenie aj toho prevodu. 

Ing. Stanislav Kahanec, zástupca primátora  

 V minulom volebnom období som bol členom komisie pre disponovanie s majetkom 

mesta a tam sme nikdy o cene 500,- Sk  nehovorili, pretože je to vyššia vybavenosť Sekčova 

a činnosti v rámci toho majú byť teda aj ziskové – obchody a rôzne prevádzky, ale má tam 

byť aj kultúrno-spoločenská časť, ktorá vlastne vždy bude dotovaná od investora mimo mesta. 

Čiastočne je tam predpísané možno aj využitie podkrovného bývania. Preto sme v komisii 

v októbri stanovili cenu 800,- Sk. Pri opätovnom rokovaní sme cenu chceli vylepšiť 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 
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o spomínanú investíciu, ktorá by bola postavená súbežne so stavbou – teda to, čo na Sekčove 

nie je – cyklistický chodník, peší chodník a aby to bolo dokončené naraz. Vieme, že tam 

chýbajú nenáročné ihriská v zeleni a nezáležalo na tom, či to bude stať 2 alebo 4 mil. Sk. To 

si investor uvedomuje a prisľúbil, že to urobí v rámci nákladov svojej stavby. My to potom 

prevezmeme za symbolickú 1,- Sk a budeme to udržiavať. Toto bolo predmetom rokovania 

a podmienok. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 48:  za: 31 

 Návrhová komisia predkladá návrh na uznesenie k majetkovým prevodom: 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

- časť zrušuje“ a „mení“ – bez zmeny; 

- v časti „schvaľuje“, bod 1 až 10 – bez zmeny, bod č. 11 bude znieť: „Odpredaj pozemkov 

parc.č. KN 14308/9 o výmere 219 m² ost.  plocha, časť novovytvoreného pozemku parc.č. 

KN 14308/66 ost. plocha a časť parc.č. KN 14308/67 ost. plocha /presná výmera bude 

stanovená po vyhotovení GP, ktorým sa odčlenia  pozemky na výstavbu cyklistického 

chodníka, chodníka pre peších a zelene pozdĺž komunikácie/, všetko v k.ú. Prešov so 

zriadením práva prechodu cez parcelu č. KN 14308/66 v prospech vlastníka pozemku 

parc.č. KN 14308/52 firme A.K.Plus, s.r.o., Sklenárova 10,  Bratislava - za cenu 1.500,- 

Sk/m². 

- časť „neschvaľuje“ – bez zmeny. 

 Hlasovanie o zmene v bode č. 11 v časti „schvaľuje“: 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 49:  za: 27  proti: 0  zdržalo sa: 4 

Zmena bola prijatá. 

 Hlasovanie o uznesení ako celku, s odsúhlasenou zmenou v bode č. 11. 

HLASOVANIE č. 50:  za: 30  proti: 0  zdržalo sa: 0 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

         číslo: 16/2003 

 

 MUDr. Janko dal návrh, ak sa uskutoční tento majetkový prevod pod bodom č. 11, aby 

sme minimálne 50 % preinvestovali na Sekčove. Navrhujem o tom hlasovať. 

Mgr. Juraj Hurný 
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 Takýto návrh môže byť predložený v rámci diskusie a môže sa o ňom hlasovať. 

Nemôže to byť predmetom prerokovania pri majetkových prevodoch, pretože nie je jasné, či 

investor príjme schválené uznesenie a zaplatí schválenú cenu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 

18. Návrh plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu 

hlavných úloh útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2003 

______________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

 Mgr. Jozef Smetana, vedúci kancelárie primátora mesta 

 

 Na schválenie sú predložené plány práce MsR, MsZ, plán hlavných úloh útvaru 

hlavného kontrolóra a termíny riadnych zasadnutí MsR a MsZ. Na poslednom – 

novembrovom - zasadnutí MsZ v minulom volebnom období boli schválené uvedené plány 

práce na I. polrok 2003. Keďže tento materiál sa dotýka práce nového MsZ, na návrh 

primátora mesta došlo k jeho aktualizácii – predložený je teda aktualizovaný návrh. V zmysle 

zákona o obecnom zriadení sa MsR schádza najmenej raz za mesiac, MsZ zasadá najmenej 

raz za dva mesiace. Navrhované termíny zasadnutí MsZ sú okrem dnešného zasadnutia určené 

na posledný pondelok v nepárnom mesiaci.  

Mgr. Jozef Smetana, vedúci kancelárie primátora mesta 

Na poslednej strane materiálu je návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ v II. polroku 

2003. Tu navrhujem nasledujúce zmeny termínov – 7. MsR sa bude konať 7.7.2003, V. MsZ 

bude zasadať 21.7.2003 a VII. MsZ bude zasadať 24.11.2002. 

R O Z P R A V A 

 Predkladám návrh na doplnenie plánov práce - MsZ ukladá prednostovi MsÚ Ing. 

Jánovi Dobrovičovi, pripraviť návrh na zriadenie štatútu mestského fondu na podporu štátom 

registrovaných cirkví v meste Prešov, na rokovanie MsR 17.3.2003.  

MUDr. Dušan Hruška 

 Na základe pripomienky jedného občana vám poviem jeden príbeh, ako sa dá 

v podstate v priebehu jedného roka bez práce prísť ku minimálne 100 tisíc Sk. Podmienkou 

č. 1 je, že vám mesto vo februári pridelí byt. Podmienku č. 2 je, že od 1. júla ho dostanete do 

užívania, kde sa oficiálne prihasíte, aj keď susedia hovoria, že ste tu nikdy nebývali. 

Podmienku č. 3 je, že v septembri toho istého roku tento byt odkúpite do svojho osobného 

Mgr. Juraj Hurný 
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vlastníctva zhruba za 22.800,- Sk. Podmienku č. 4 je, že v decembri toho istého roku tento byt  

odpredáte oficiálne za 120.000,- Sk .  Aj k eď každý z nás vie, koľko tieto byty dnes stoja.  

Rozdiel tvorí váš zisk. Najsmutnejší na tomto príbehu je fakt, že s pravdepodobnosťou  

hraničiacou s istotou, je to pravda. Takto totiž to prebehlo s jedným bytom na Ul. 

17. novembra počas primátorovania - no veď my vieme koho. Preto dávam návrh na 

uznesenie MsZ, aby hlavný kontrolór mesta  p. Tkáčik do budúceho zastupiteľstva preveril 

všetky tieto náležitosti, či sú pravdivé, či dotyční, ktorí tento byt dostali, boli v poradovníku 

alebo nie a či naozaj boli v takom stave, že potrebovali vo februári  dostať byt, ktorý do konca 

roka predali. Meno dotyčných nebudem hovoriť verejne, poviem to p. Tkáčikovi, aby na nich 

nepadal tieň podozrenia predtým, než bude tento prípad preverený.  

 Mal by to byť návrh do plánu práce hlavného kontrolóra mesta na mesiac marec, resp. 

to môže byť aj ako interpelácia poslanca. Teda bude to ako interpelácia, na ktorú do 30 dní 

hlavný kontrolór poslancovi predloží stanovisko. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 51:  za: 31 

 Návrhová komisia predkladá návrh na doplnenie materiálu – 3. MsR dňa 17.3. doplniť 

o bod „Návrh štatútu podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností“, ktorý 

bude zaradený ako bod 12. Číslovanie ostatných bodov sa posúva. Predkladá – Ing. Ján 

Dobrovič, prednosta MsÚ. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Ďalej – nadväzne na to, keďže štatút musí byť predložený MsZ, navrhujeme do 

programu III. zasadnutia MsZ dňa 31.3.2003 zaradiť ako bod 5 vyššie uvedený návrh. 

Číslovanie nasledujúcich bodov sa posúva. Predkladá – Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ. 

 Hlasovanie o zmenách v materiáli, ktoré predložila návrhová komisia a o návrhu na 

uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom návrhu. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 52:  za: 30  proti: 0  zdržalo sa: 1 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

         číslo: 17/2003  
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R Ô Z N E : 

 

19-1. Návrh na podporu zachovania Krajského súdu v Prešove 

_______________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

 

 Predložený materiál obsahuje dôvodovú správu, podporný list na zachovanie 

Krajského súdu v Prešove, ktorý je adresovaný ministrovi spravodlivosti JUDr. Lipšicovi 

a rozdeľovník, komu bude list zaslaný na vedomie. Je potrebné povedať, že ministerstvo 

spravodlivosti vo svojej reorganizácii chce zrušiť určité krajské inštitúcie, medzi ktorými je aj 

prešovský krajský súd. Bližšie informácie sú uvedené v dôvodovej správe.  

Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ 

R O Z P R A V A 

Ing.  arch. Jozef Kužma

 Myslím si, že tento návrh treba jednoznačne podporiť, zo strany ministerstva 

spravodlivosti je tu snaha o vytvorenie nerovnoprávnych krajov. Taký pokus tu už bol pred 

troma rokmi, kde mali ostať krajské súdy len v starých krajoch a v nových krajoch vlastne ten 

výkon mal ostať, ale centrum a riadenie malo byť presunuté do Košíc. Vtedy sa poslanci NR 

dohodli, že chceme mať 8 rovnoprávnych krajov. Myslím si, že by nám malo záležať, aby 

žiadna krajská inštitúcia neodišla do Košíc tak, ako to bolo s katastrom, geodéziou a súdom. 

Sú to pokusy o návrat k trom krajom.  

  

 Aj na iných úrovniach sa človek neustále presviedča o tom, že skutočne je tu snaha 

organizačnú štruktúru Slovenskej republiky vrátiť do tých troch slávnych krajoch, ako takých. 

Myslím si, že by sme mali podporiť túto akciu veľmi silno a naviac,  apelujem na kolegov 

v KDH - veď je to ich reprezentant v tejto vláde, aby intervenovali u p. Dr. Lipšica. 

Ekonomické zámery vlády je jedná rovina úvah a fyzické obsadenie najväčšieho kraja je 

druhá rovina. Na to nesmieme zabudnúť. Na inej úrovni som sa tiež presvedčil o tom, že sú 

snahy a vždycky z Bratislavy to ide tak, že urobiť stredoslovenský, západoslovenský 

a východoslovenský kraj, keď nie fyzicky, tak aspoň v rovine právnej.  

Ing. Juraj Bujdosó 

 Chcem vám poďakovať, že podporíte túto myšlienku, ktorá tu je prednesená. Chcem 

povedať len jedno - žiadne ekonomické úspory ani finančné zisky z toho nebudú. Pretože ak 

JUDr. Michal Glevaňák, okresný prokurátor 
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sudcovia a prokurátori pôjdu do Košíc, pravdepodobne im bude potrebné hradiť rok alebo tri 

roky určité náklady, ako to bolo predtým - po 5.000,- Sk. Prepočítajte si, koľko by to asi stálo. 

Pravdepodobne dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnankyňami, pretože 

nebudú dochádzať do Košíc za 8.000,- Sk hrubého platu a mesačne budú platiť 1.500,- Sk za 

dopravu. Bude treba odstupné a pod. Ďalej tu sú problémy s agendou, ktorú bude treba znova 

odviezť – len nedávno, keď boli reorganizácie sa do Prešova doviezla. Pritom Prešovský 

okres a Prešovský kraj s kriminalitou je na druhom mieste na Slovensku po Košiciach. 

Priestory už dnes v Košiciach nemajú pre svojich ľudí, kde už teraz sudcovia sedia 

v priestoroch suterénu. Čiže sú to ďalšie a ďalšie problémy, s ktorými sa stretávame. Preto 

verím, že podporíte túto myšlienku, že kraj by mal mať všetky orgány tu, kde kraj sídli.  

 Chcem poďakovať, že sa to tu objavilo, pretože som túto vec inicioval. Neide len o to, 

že krajský súd by mal odísť, ale tak, ako sme to prepočítali a ako to povedal JUDr. Glevaňák, 

odišlo by cca 500 ľudí, pretože tým pádom odíde aj krajská prokuratúra, krajská 

vyšetrovačka, krajský policajný zbor a všetky tieto výkonné zložky. Teda porozmýšľajme 

a tak je to predložené, jednoznačne podporme tento návrh. Znovu by som z tohto miesta 

poprosil kolegov z KDH, aby intervenovali u p. Lipšica, pretože tu máme obrovské problémy. 

PhDr. Ivan Benko 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 53:  za: 30 

 Z diskusie k predloženému materiálu nevyplynuli žiadne návrhy na zmenu uznesenia, 

hlasovanie o uznesení tak, ako je uvedené v písomnom návrhu – bez zmeny. 

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

HLASOVANIE č. 54:  za: 30 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

         číslo: 18/2003  

 

19-2. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov, Veselá ul. č. 1, Prešov 

_____________________________________________________________________ 

Predkladá:

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Benč, primátor mesta 
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 Na základe zasadnutia poslaneckej komisie som zmenil zloženie výberovej komisie, 

ktorá pracovala a rozhodla tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe. V prípade potreby 

môže informácie podať vedúca odboru JUDr. Hrustičová a prítomný je aj kandidát na 

vedúceho DD Mgr. Jozef Hajzuš.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

R O Z P R A V A 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 55:  za: 29 

 K predloženému návrhu nebola rozprava, hlasovanie o uznesení tak, ako je uvedené 

v písomnom návrhu. 

HLASOVANIE č. 56:  za: 25  proti: 1  zdržalo sa: 3 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

         číslo: 19/2003 

 

20. D i s k u s i a 

__________________________________________ 

 

1. Interpelácia na hlavného kontrolóra p. Tkáčika, aby do budúceho mestského 

zastupiteľstva preveril všetky náležitosti o tom, čo som hovoril -poviem mu konkrétne meno, 

nechcem takto verejne, či sú pravdivé, či dotyční, ktorí ten byt dostali, či boli v poradovníku 

alebo nie a či naozaj boli v takom stave, že potrebovali dostať tento byt, keď ho do konca roka 

predali. 

Mgr. Juraj Hurný 

2. 50% na Sekčov, ak sa samozrejme spomínaný majetkový prevod uskutoční, či by 

sme mohli také  niečo urobiť. Je to z toho dôvodu, že ľudia na Sekčove sa určite budú 

sťažovať a dôvodov si nájdu kopu, napr. že im tam bude parkovať veľa áut, že tam budú mať 

tam hluk a doteraz tam mali kľud atď. Preto si myslím, že by bolo pre nich dobre, keby sa tie 

peniaze tam dali - teda 50 % . 

3. Chcel som sa vás pán primátor spýtať -  aj v novinách ste písali ohľadom tej cesty    

MK4, či by ste nám nevedeli pripraviť možno do budúceho zastupiteľstva, skôr takú 

konkrétnu, s konkrétnymi dátumami, lebo dnes neviem , či budete vedieť, či už ste v takom 

stave, že to už máte takto vyriešené, kedy bude tá MK4 alebo v akom je to  stave.  
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 K MK4 – rokoval som so SSC. Nebola otvorená kvôli svetelnej signalizácii na 

Generála Svobodu na Sekčove. Rokovali sme o tom aj s generálnym riaditeľom Inžinierskych 

stavieb – táto časť cesty má kolaudačné rozhodnutie na to, čo je hotové, ale SSC má tie ďalšie 

veci v pláne až na máj - júl. Pri jednom rokovaní s ministrom Prokopovičom sme hovorili 

o tom, že SSC by mohla aj v marci tento úsek odovzdať do užívania, ale hovorili sme aj 

o príprave ďalšej etapy – mala by pokračovať majetkovoprávna príprava tej časti prepojenia, 

kde je bývalá vojenská nemocnica. Chcel som zvolať rokovanie na koniec februára s tým, či 

by v marci mohli otvoril túto časť komunikácie a na odbore dopravy by sme potom prijali 

režim, ako urobiť uzávierku Pod Táborom, kde by to bola komunikácia len zásobovacia, pre 

peších a pre cyklistov. Predbežná informácia bola, že túto časť komunikácie by bolo možné 

otvoriť v marci aj bez svetelnej signalizácie. Presnejšie informácie možno budú po 

rokovaniach v marci.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 Nemám nič proti tomu, aby sa na Sekčove do niečoho investovalo, len upozorňujem - 

my v rozpočte tieto prostriedky nemáme. Keď hovorím o 2,8 ha, rozdiel medzi 1.000,- 

a 1.500,- Sk je 11 miliónov,  ale chcem upozorniť, že vedúci odboru pán Karabinoš, predložil 

investičné akcie, ktoré máme pod čiarou a sme sa dohodli na rade, že ak prídu zdroje práve 

z takýchto predajov, tak by sme mali ísť podľa dajakého systému. nie takto ad hoc.  

Ing. arch. Jozef Kužma 

 Spomenula sa MK4 s tým, že potrebujeme ešte financie na svetelnú signalizáciu, tak ja 

tvrdím, že vôbec netreba peniaze na svetelnú signalizáciu, pretože svet ide modernejšou  

cestou. Bol som v lete v  Spojených štátoch, videl som tam veľa kruhových objazdov, a tam je 

to ako stvorené na kruhový objazd. Takže len upraviť tie vjazdy, aby tam bol nejaký oval 

alebo  kružnica. Ja vás interpelujem, aby ste na kompetentných miestach, pokúsili sa takto to 

urobiť.  

Ing. Stanislav Goban  

 Môžeme o tom návrhu rokovať so SSC, ale osobne som projektoval dopravné stavby 

a kruhové objazdy so robia na päť vetiev do križovatky, nie na priesečnú križovatku o štyroch 

vetvách. Musíme si uvedomiť jednu vec, že opäť je k tomu potrebné majetkovoprávne 

usporiadanie, je potrebné prepracovanie projektu, stavebného povolenia – sú to ďalšie 

peniaze. Pri rokovaní však môžeme dať aj takúto otázku.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

DISKUSIA UKONČENÁ 

HLASOVANIE č. 57:  za: 29 
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  Z diskusie vznikli návrhy na uznesenie, návrhová komisia pripraví návrh na 

uznesenie. 

 Návrhová komisia vzhľadom na povahu vznesených pripomienok navrhuje 

k poslednej rozprave neprijímať žiadne uznesenie. 

JUDr. Milan Berdis, predseda návrhovej komisie 

 Vznesené pripomienky berieme ako interpelácie, ktoré sa budú riešiť tak, ako obvykle. 

K požiadavke 50 % pre Sekčov – vrátime sa k tomu, ak bude zrealizovaný majetkový prevod 

a rozhodne sa o tom hlasovaním. Informácie v súvislosti s MK 4 podám po rokovaní v marci, 

aj čo sa týka kruhového objazdu.  

Ing. Milan Benč, primátor mesta 

 

 Program II. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove bol vyčerpaný. 

Primátor mesta Ing. Milan Benč všetkým prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie 

mestského zastupiteľstva o 21.10 hod. vyhlásil za ukončené. 

 

 Autentický záznam z II. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol spracovaný 

na základe magnetofónového záznamu. 

 

 

 

 

Ing. Ján DOBROVIČ   v.r.    Ing. Milan  B E N Č   v.r. 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

Zapisovateľka:    Overovatelia zápisnice: 

Dorota Straková    RNDr. Mária Csatáryová   v.r. 

      Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc.   v.r. 
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