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Z á p i s n i c a 

z XXVII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 21.11.2012 

v  zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Predsedajúci: 

 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva

 

 – 27 podľa prezenčnej listiny 

Ing. Svetlana Pavlovičová, písomne ospravedlnená 

Neprítomní poslanci mestského zastupiteľstva: 

MUDr. Peter Klein, písomne ospravedlnený 

MUDr. Karol Kyslan PhD., písomne ospravedlnený 

PhDr. Michal Kaliňák, písomne ospravedlnený 

 

Ing. Branko Benko, MBA, prednosta MsÚ 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

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

Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

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

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

Vladimír Babylonský, vedúci kancelárie primátora a prednostu 

PaedDr. Jozef Smetana, vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ  

Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ        
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Mgr. Kamil Sepeši, vedúci oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Ligus, poverený vedením oddelenia hlavného architekta mesta a územného 

plánovania MsÚ, 

Ing. Andrea Burdová,  vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

PaedDr. Peter Javorský, vedúci oddelenia projektového manažérstva MsÚ 

Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ 

Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 

Mgr. Mikuláš Štroncer, asistent primátora mesta, 

Mgr. Anna Polačková, odborná referentka, 

JUDr. Beáta Findišová,  právnička,  

JUDr. Sylvia Bobková, právnička,  

Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka,   

Iveta Fecková, odborná referentka.  

 

riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie 

zástupcovia obchodných spoločností s účasťou mesta  

zástupcovia tlače, rozhlasu a TV  

 

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

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

poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, zástupcov tlače, rozhlasu                                

a TV  a  prítomných obyvateľov mesta.  

 

 PREZENTÁCIA – 22 prítomných  poslancov   

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 22, čím 

skonštatoval, že XXVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Prešove je 

uznášaniaschopné.  
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JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že návrh programu XXVII. riadneho 

rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. V bode „Rôzne“ nebol 

predložený žiadny materiál. Z rokovania stiahol materiál pod poradovým číslom 2 „Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012 o miestnych daniach.“ 

 

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

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Stanislav Ferenc. 

 

Poslanec  MsZ  Ing.  Richard Drutarovský predniesol protinávrh k predloženému návrhu 

programu v znení – „stiahnuť z programu rokovania materiál Analýza mládežníckeho futbalu                               

v 1. FC TATRAN Prešov.“  

Hlasovanie o prednesenom návrhu.  

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 1:  za: 12              proti: 0                        zdržalo sa: 13 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 

 

Poslanec  MsZ  Mgr. Stanislav Ferenc predniesol protinávrh k predloženému návrhu 

programu v znení –  „o 14.00 hod. zaradiť bod „Všeobecná diskusia a  interpelácie poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Prešove.“ 

Hlasovanie o prednesenom návrhu.  

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 2:  za: 9              proti: 4                        zdržalo sa: 12 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

 Návrh neprijatý. 
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Hlasovanie o návrhu programu XXVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva          

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 3:  za: 20              proti: 0             zdržalo sa: 4 

                                                                                                                              nehlasovalo: 1 

                              

 

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

predchádzajúceho hlasovania schválený takto:  

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe 

určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene                       

a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej 

pomoci občanom mesta 

 Predkladá:

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa mení                             

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ  

 Predkladá:

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov 

 Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

 Predkladá:

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov                  

č. 12/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

 Predkladá:

6. Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta 

Prešov v zmysle prijatého platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

 Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 
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7. Informatívna správa o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času 

v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia 

 Predkladá:

8. Analýza mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Predkladá:

9. Informatívna správa o vydaní a zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove 

 Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Predkladá:

10. Správa o  kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  v Prešove  za  III. štvrťrok 2012 

 JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Predkladá:

11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta  

Predkladá:

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

I. polrok 2012 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta  

 Predkladá:

 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta  

13. Rôzne 

 

14. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 

15. Záver 

 

 

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

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

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

komisie boli navrhnutí títo poslanci: 

za Klub nezávislých poslancov: 

PhDr. Ivan Benko 

MUDr. Daniela Mrouahová 
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za Poslanecký klub SMER − SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

PaedDr. Miroslav Benko 

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

Ing. Richard Drutarovský 

 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 4:  za: 24                             proti: 0                        zdržalo sa: 0 

                                                                                                                              nehlasovalo: 0 

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

navrhnutá. 

 
 

 

 

Zapisovateľka: 

Mgr. Svetlana Bučková 

 

 

 

 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení títo poslanci MsZ: 

PaedDr. Miroslav Benko 

Ing. Andrea Turčanová 

PhDr. Ivan Benko 
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R O K O V A N I E 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe 

určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene                           

a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní 

sociálnej pomoci občanom mesta 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

 

Materiál predložil PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ, ktorý uviedol 

– „zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prešiel do roku 2012 ôsmymi legislatívnymi 

zmenami. Z pohľadu miest a obcí jednou z najvýznamnejších zmien bol práve rok 2012, kedy 

došlo k zmene financovania, kedy sa zrušila štátna dotácia a do miest a obcí tečú príspevky 

z ministerstva sociálnych vecí, ktoré sú nižšie ako bola pôvodná dotácia. 27.6.2012 mestské 
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zastupiteľstvo schválilo v súlade s legislatívou všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych 

službách, účinnosť všeobecne záväzného nariadenia č. 4 v časti opatrovateľská služba, 

odľahčovacia služba a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa bola stanovená na 1.1.2013. 

K predkladanému návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta dochádza hlavne z dôvodu 

zmiernenia dopadu úhrad spomínaných služieb, keďže cieľom je určiť nižšie úhrady pre klienta 

ako 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré boli podmienkou jednej zo zmien 

spomínaného zákona. Hlavným dôvodom takto predloženého návrhu je skutočnosť, aby terénna 

sociálna práca, v tomto prípade opatrovateľská služba, ako aj citované sociálne služby, bola pre 

všetkých občanov bližšia, hlavne pre tých, ktorí sú na túto službu odkázaní. V dôvodovej správe 

v tabuľkovej forme máte priebeh všeobecne záväzných nariadení súčasných a takisto aj návrh 

dopadu financovania úhrad klienta takto pripraveného návrhu, ktorým sa zníži úhrada za 

spomínané sociálne služby z 50 % na navrhovaných 30 %. Tento materiál bol samostatne 

prerokovaný na riadnej komisii sociálnej a bytovej, táto komisia postúpila materiál do mestskej 

rady, táto ho bez pripomienok prijala a materiál bol od 15.10. do 26.10.2012 vyvesený na verejné 

pripomienkovanie na úradnej a elektronickej tabuli.“ 

 

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

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

a PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 5:  za: 26                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 283/2012 
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3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa mení                 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá

 

: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove                    

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove, ktorý uviedol –  

„dôvod zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia je ten, že Generálna prokuratúra SR vydala 

pokyn pre všetky mestá a obce, pre všetky okresné prokuratúry s tým, že majú preskúmať takéto 

všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest. Vo väčšine prípadov boli tieto všeobecne záväzné 

nariadenia napadnuté z toho dôvodu, že je tam nejaký nesúlad so zákonom. Ja som o tomto našom 

všeobecne záväznom nariadení diskutoval s okresným prokurátorom, ktorý mi povedal, že nie je 

potrebné meniť celé naše všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je v porovnaní s ostatnými 

v poriadku. Akurát je tam potrebné zosúladiť niektoré body. Tieto body sme zosúladili, meníme 

tam tri veci a to:  

• zosúlaďujeme paragrafové znenia nášho všeobecne záväzného nariadenia a zákona,  

• v druhom bode vypúšťame sankcie pre právnické osoby, pretože okresný prokurátor nám 

povedal, že právnická osoba sa nemôže dopustiť požívania alkoholických nápojov na verejnom 

priestranstve a tým pádom nemôže byť trestaná za tieto veci, 

• posúvame čísla jednotlivých odsekov, pretože sa vypúšťa jeden odsek.“ 

 

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

PaedDr. Miroslav Benko a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. 
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PaedDr. Miroslav Benko, poslanec mestského zastupiteľstva vzniesol pripomienku – 

„pozrel som si tie zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov. Ja si osobne myslím, že je to dosť 

neprehľadné. Podľa mňa treba do budúcna zrušiť to všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2006 

a schváliť v úplnom znení nové všeobecne záväzné nariadenie, už len kvôli tomu, že keď si 

pozrieme ten Článok I na str. 1, tak ja si myslím, že to všeobecne záväzné nariadenie nie je len pre 

úradníkov a pre poslancov, ale je pre obyvateľov. Keď si niekto prečíta ten Článok I, tak neviem, 

či z toho vyjde, z toho bodu 1. a 2., čo je tam. Myslím, že do budúcna treba pripraviť úplné nové 

všeobecne záväzné nariadenie, kde budú vlastne aj tie zmeny a doplnenia.“ 

 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

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

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 284/2012 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta 

Prešov  

_______________________________________________________________________________________________ 

Predkladá:

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

 

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

MsÚ, ktorý uviedol  – „zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí bol zrušený a nahradený 
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zákonom č. 126/2006 Z. z. a následne zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia. V zmysle tohto zákona nariaďuje výkon deratizácie už nie obec, ale úrad 

verejného zdravotníctva, čím obce stratili oprávnenie regulovať vzťahy na úseku deratizácie 

všeobecne záväzným nariadením.“ 

 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 7:  za: 27                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 285/2012 

 

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov                  

č. 12/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá

                         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

 

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

ktorý uviedol – „podaný protest prokurátora v predmetnej veci napáda časť doteraz platného 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a to častí, ktoré sa týkajú určenia sadzieb poplatku a to v tom zmysle, podľa 

vyjadrenia prokurátora a v zmysle zákona, že sadzba poplatku má byť jedna a jednotná. Doteraz 

platné všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady obsahuje určenie sadzieb poplatku rôzne pre rôzne kategórie obyvateľov mesta, 

resp. rôzne sadzby poplatku v prípade množstvového zberu. To je asi tak celý ten najdôležitejší 

obsah protestu prokurátora, ktorým napadol toto všeobecne záväzné nariadenie. Protest prokurátora 
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bol prerokovaný v komisii finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, rovnako tak 

v mestskej rade. Obidva tieto orgány odporučili mestskému zastupiteľstvu protestu prokurátora 

vyhovieť. Uznesenia  z komisie a z mestskej rady sú súčasťou materiálu.“ 

 

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

Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Ivan Benko 

a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 8:  za: 19                          proti: 0                      zdržalo sa: 3 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 286/2012 

 

6. Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území 

mesta Prešov v zmysle prijatého platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 _______________________________________________________________________________ 

Predkladá

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

 

 Materiál predložila Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla –  „daný materiál bol prerokovaný 2.10. v komisii pre územný plán, výstavbu, dopravu 

a životné prostredie. Na základe tohto bolo do materiálu zapracovaných 5 pripomienok a následne 

3.10. bol predložený v mestskej rade, do ktorého sme takisto zapracovali pripomienky pána poslanca 

Kahanca na základe uznesenia mestskej rady.“ 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Rudolf Dupkala, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Ivan Benko, 

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Alexander Ernst,              

Ing. arch. Viktor Tkačík a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, Mgr. Katarína Kireta, 

riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Predseda návrhovej komisie PaedDr. Miroslav Benko predniesol návrh návrhovej komisie 

na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva  –  

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove schvaľuje plán rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií 

a križovatiek na území mesta Prešov v zmysle prijatého platného Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja v znení tabuľky č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia s tým, že finančné 

krytie na realizáciu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta 

Prešov bude zaradené do návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 

a 2015 v reálnych objemoch na jednotlivé roky. 

 V tabuľke č. 1 Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na 

území mesta Prešov v projektovej dokumentácii pri Stavbách celomestského významu  doplnenie 

Križovatka ul. Solivarská – Švábska – Arm. gen. Svobodu – Lesnícka a čo sa týka súm, ktoré sú 

uvedené v tabuľke č. 1, tak bez súm, aby bola táto tabuľka č. 1, t. j. všetky stavby bez súm, aby 

neboli sumy uvádzané.“  

 

PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh k návrhu 

na uznesenie – „doplniť do tabuľky č. 1 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Višňová.“ 

 

Hlasovanie o protinávrhu poslanca mestského zastupiteľstva PhDr. Rudolfa Dupkalu. 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

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

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie spolu 

s návrhom poslanca mestského zastupiteľstva PhDr. Rudolfa Dupkalu. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 10:  za: 22                          proti: 0                      zdržalo sa: 3 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 287/2012 

 

7. Informatívna správa o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času 

 v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

 

 Materiál predložila Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla  – „daný materiál bol prerokovaný na komisii školskej a zároveň v mestskej rade. 

V danom materiáli máte priložené uznesenie a zastupiteľstvo by malo schváliť jeden z dvoch 

variantov, kto vlastne to ABC – Centrum voľného času bude zabezpečovať. Je tu myšlienka a návrh, 

aby to prešlo pod Technické služby mesta Prešov. Len s tým si budeme musieť povedať, aké máme 

priority a čo v tom ABC – Centre voľného času budeme chcieť s tým Ekoparkom robiť, keď ho 

odlúčime od centra voľného času, bude tam asi pravdepodobne treba tie zvieratá dať preč 

a pravdepodobne rozšíriť detské ihrisko a nájsť správcu tej budovy. S pánom riaditeľom sme 

preberali aj nejaký variant, že by sme to dali von, ale momentálne sa nám nikto neprihlásil zo 

súkromných osôb, kto by to chcel prevádzkovať.“ 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

Ing. Andrea Turčanová, Ing. Marta Kollárová, PhD., JUDr. René Pucher, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH, Ing. arch. Viktor Tkačík, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Ivan Benko,                         

PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta,                 

Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. s., Ing. Juraj Hudáč, konateľ PREŠOV REAL,               

s. r. o. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Predseda návrhovej komisie PaedDr. Miroslav Benko predniesol návrh návrhovej komisie 

na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva – „Mestské zastupiteľstvo v Prešove berie na 

vedomie informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení „doplniť Ekopark“ ABC – 

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

a schvaľuje tak ako je v materiáli variant č. 1.“ 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie.  

PREZENTÁCIA – 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 11:  za: 14                          proti: 0                      zdržalo sa: 8 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 288/2012 

 

8. Analýza mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá

                    Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ. 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 12:  za: 17                          proti: 0                      zdržalo sa: 5 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 289/2012 

 

9. Informatívna správa o vydaní a zmene Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Prešove 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá: 

                     Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

 

  Materiál predložil JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, ktorý uviedol  –  „v zmysle zákona 

som povinný oznámiť, ak dôjde k zmene organizačného poriadku, je to v kompetencii primátora 

mesta. Ide o drobnú úpravu, aby sme mohli priamo a rýchlejšie reagovať na podnety občanov. 

O tejto správe sa nehlasuje.“ 

 

10. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za III. štvrťrok 

2012 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá: 

                     Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 
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 Materiál predložil Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, ktorý uviedol  –  „podrobnosti 

o plnení, resp. neplnení uznesení sú uvedené v tlači číslo 15.“ 

 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Stanislav Kahanec. 

 

PaedDr. Miroslav Benko poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove k Informatívnej 

správe o vydaní a zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove uviedol– „ja sa ešte 

vrátim k predchádzajúcemu bodu, lebo ja tu mám materiál a tu mám, že Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove berie na vedomie informatívnu správu o vydaní a zmene Organizačného poriadku 

Mestského úradu v Prešove, tak ja nerozumiem ako, možno zle hovorím, ale podľa mňa mala by byť 

aj diskusia, aj my by sme mali vlastne hlasovať tak, jak o iných informatívnych správach, či analýza 

futbalu atď. Aspoň ja mám taký názor, možno zle hovorím, alebo mám iný materiál. Keď možno zle 

hovorím, tak neviem, ma opravte, veď tu sedí pán hlavný kontrolór.“ 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta – „už sme otvorili ďalší bod, takže poďme ku Správe 

o kontrole plnenia uznesení, potom dám priestor.“ 

 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 13:  za: 20                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 290/2012 
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11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta 
_______________________________________________________________________________ 

Predkladá: 

                     Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

 

 Materiál predložil Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, ktorý uviedol                                

– „predkladám správu o výsledkoch vykonaných kontrol, ktoré boli ukončené ku dňu konania 

mestského zastupiteľstva. Podrobnosti sú uvedené v tlači číslo 16.“ 

 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

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

 

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

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

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

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 291/2012 

 

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

občanov za I. polrok 2012 

_______________________________________________________________________________ 

Predkladá: 

                     Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

 

 Materiál predložil Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, ktorý uviedol  –  „tretia správa 

v poradí, ktorú vám predkladám je  tlač číslo 17, v ktorej sú zhodnotené výsledky kontrolnej činnosti 

za I. polrok 2012 a o kontrole a vybavovaní sťažností občanov takisto za I. polrok 2012.“ 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci MsZ – 

Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Marta Kollárová, 

PhD. a Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. s. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

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

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 15:  za: 24                          proti: 0                      zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 292/2012 

 

 

K Informatívnej správe o vydaní a zmene Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Prešove 

_______________________________________________________________________________ 

  

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta poprosil JUDr. Maroša Handza, LL.B., aby odpovedal 

na námietku PaedDr. Miroslava Benka „K Informatívnej správe o vydaní a zmene Organizačného 

poriadku Mestského úradu v Prešove“.  

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

uviedol – „primátor má povinnosť informovať mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmene 

organizačného poriadku, ale zákon neustanovuje podmienku, že musí dať hlasovať, alebo že to 

musí zastupiteľstvo zobrať na vedomie. Takže tento materiál bol chybne pripravený a stačí, ak 

primátor informuje mestské zastupiteľstvo bez toho, aby hlasovalo a zobralo materiál na 

vedomie.“ 
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13.  Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

_______________________________________________________________________________ 

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

PhDr. Ivan Benko, Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Janette Langová, Ing. Richard Drutarovský,                          

Mgr. Mária Čížiková, Mgr. Peter Krajňák, Ing. arch. Viktor Tkačík, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Igor 

Andrejčák, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, PhD. 

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

rozpravu k tomuto bodu ukončil. 

 

Hlasovanie o vystúpení pána Osavčuka. 

PREZENTÁCIA – 16 poslancov 

HLASOVANIE č. 16:  za: 11                          proti: 0                      zdržalo sa: 5 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

Vyjadril svoj názor na prácu mestského úradu a na prácu niektorých poslancov. 

 

PaedDr. Miroslav Benko, predseda návrhovej komisie predniesol návrhy na prijatie 

uznesení mestského zastupiteľstva, na ktorých sa uzniesla návrhová komisia –  

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Prvý návrh: 

schvaľuje 

zníženie rozpočtu mesta Prešov v položke „Demolácie a asanácie nesúvisiace s výstavbou – 

asanácia domu Pod Hrádkom“ v sume 4 000,- € a navýšenie rezervného fondu o sumu            

15 000,- €.“ 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 17:  za: 14                          proti: 0                      zdržalo sa: 8 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 293/2012 
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„Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Druhý návrh: 

schvaľuje 

Predsedajúci otvorí rokovanie v určenom čase. V prípade, že sa neprezentuje nadpolovičná 

väčšina poslancov do 30 minút po čase  určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva, 

alebo ak nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa primátor mesta zvolá nové zasadnutie na 

prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu tak, aby sa uskutočnilo do 14 dní od 

termínu pôvodne zvolaného mestského zastupiteľstva. 

zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v Článku XIV. ods. 2: 

Ak počet poslancov počas rokovania mestského zastupiteľstva klesne pod nadpolovičnú väčšinu 

primátor vyhlási 10 minútovú prestávku. Ak počet poslancov ani po tejto prestávke nebude vyšší 

ako potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, primátor ukončí zasadnutie mestského 

zastupiteľstva a postupuje v zmysle bodu 2. 

dopĺňa Článok XIV. o bod 3: 

Pôvodné body 3-27 sa prečíslujú na body 4-28 (z dôvodu toho doplnenia bodu 3).“ 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 18:  za: 13                          proti: 0                      zdržalo sa: 9 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesenie neschválilo. 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Tretí návrh: 

schvaľuje 

dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov 

Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských 

častiach v Prešove (ináč dodatok má každý na stole, nebudem ho celý čítať); 

žiada 

primátora mesta 
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predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva                    

v  Prešove a  výborov v mestských častiach v Prešove, ktorý legislatívno-technicky bude v súlade 

so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Termín: zasadnutie mestského zastupiteľstva február 2013“ 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 19:  za: 20                          proti: 0                      zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 294/2012 

 

Príloha k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove číslo 294/2012 

 

Dodatok č. 4 

k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove  

a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov 

v mestských častiach v Prešove  

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady 

v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach                  

v Prešove v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 sa menia a dopĺňajú takto: 

I. 

1.  V článku I odsek 2 sa vypúšťa. 

    Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. 

II. 

1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 21.11.2012 uznesením               

č. ................... 

2. Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňa 1.12.2012. 

 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 
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V Prešove dňa 21.11.2012 

 

                                                                                                  JUDr. Pavel Hagyari 

                                                                                                 primátor mesta Prešov 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Štvrtý návrh: 

berie na vedomie 

informáciu o zániku členstva Stanislava Gregu v SDKÚ − DS; 

odvoláva 

Stanislava Gregu z funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; 

volí 

Mgr. Máriu Čížikovú za členku Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“ 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 20:  za: 17                          proti: 0                      zdržalo sa: 5 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 295/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 
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 Ing. Ľudovít Malaga, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol návrh na prijatie 

uznesenia mestského zastupiteľstva – 

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

žiada 

poveriť zodpovedné sekcie mestského úradu pripraviť podklady a realizovať bezpečný vjazd 

a výjazd zo Švábskej ulice na Jiráskovu ulicu, t. j. rozšírením komunikácie a uložením obrubníkov 

v dĺžke 10 m, šírke 1,5 m. 

primátora mesta 

Termín: ihneď“ 

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 21:  za: 16                          proti: 0                      zdržalo sa: 4 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 296/2012 

 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol návrh na prijatie 

uznesenia mestského zastupiteľstva – 

„Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

žiada 

predložiť písomnú informáciu o aktuálnom stave realizácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky 

Sklad soli v Solivare. 

primátora mesta 

Termín: najbližšie mestské zastupiteľstvo“ 

PREZENTÁCIA – 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 22:  za: 15                          proti: 0                      zdržalo sa: 6 

                                                                                                                             nehlasovalo: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 297/2012 



1:0 
Mesto Presov 

Mestske zastupiterstvo v Presove VytJacok: 

JUDr. Pavel Hagyari, primator mesta po vycerpani programu rokovania 0 16.50 hod. 

vyhlasil XXVII. riadne zasadnutia Mestskeho zastupitel'stva v Presove za ukoncene. 

Zaznam z XXVII. riadneho zasadnutia Mestskeho zastupitel'stva v Presove je spracovany 

na zciklade zvukoveho zaznamu. 

z!~.~. 
~ 

Ing. Branko BENKO, MBA JUDr. Pavel HAGYARI 

prednosta Ms iT primator mesta 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zapisnice: 

PaedDr. Miroslav Benko MW· svetlanC;:;4 
Ing. Andrea Turcanova 

PhDr. Ivan Benko 

~~ 
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