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Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
berie na vedomie 
 
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ za IV. štvrťrok 2012    
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Na základe Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v platnom znení, 
odseku XVI., bodu 3, ktorý ukladá súhrnu kontrolu plnenia uznesení vykonávať jedenkrát za 
3 mesiace,  predkladáme správu z kontroly plnenia uznesení MsZ za   IV. štvrťrok 2012.  
V tomto období mali splatnosť nasledujúce uznesenia: 
 
Pokračovanie XXIII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove konané 
dňa 30.8.2012 
Uznesenie č. 259/2012 v spojení s uznesením č. 185/2012 k informatívnej správe 
o súčasnom zložení orgánov Združenia Lapanč a návrh nových zástupcov za mesto Prešov 
žiada nové orgány Združenia Lapanč pripraviť návrh na jeho ďalšie smerovanie. Termín: 
december 2012. 
Plnenie: uznesenie splnené 
„Správa o ďalšej činnosti Združenia Lapanč“ bola predložená na XXVIII. riadne zasadnutie 
MsZ v Prešove dňa 10.12.2012. Keďže tento bod programu prerokovaný nebol, bol opätovne 
predložený na XXX. riadne zasadnutie MsZ v Prešove 30.01.2013.  
Uznesenie č. 260/2012 k návrhu plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta 
na II. polrok 2012 ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Prešov zaradiť do plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2013 „Následnú finančnú kontrolu hospodárenia Dopravného podniku 
mesta Prešov, a. s.“.  
Plnenie: uznesenie splnené 
Na základe uznesenia MsZ zo dňa 30.1.2013 v rámci schvaľovania plánu kontrolnej činnosti 
ÚHK na I. polrok 2013 bola táto kontrola presunutá na II. polrok 2013. 
Uznesenie č. 261/2012 k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a ochrane nefajčiarov žiada primátora mesta predložiť na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Prešove dňa 24.10.2012 návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov, ktorým sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov v napadnutej časti (článok 5).     
Plnenie: uznesenie splnené 
Na XXVI. riadnom rokovaní MsZ v Prešove, ktoré sa konalo 31.10.2012 bol predložený 
materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne nariadenie mesta Prešov č. 152/2012 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov“. Predložený návrh VZN bol schválený 
uznesením MsZ č. 284/2012 zo dňa 21.11.2012. 
Uznesenie č. 262/2012 k návrhu na zmenu členov orgánov obchodných spoločností s účasťou 
mesta Prešov poveruje primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho zvolať Valné 
zhromaždenie obchodných spoločností Technické služby mesta Prešov, a. s., Dopravný 
podnik mesta Prešov, a.s. a IPZ Prešov, a.s. a na valnom zhromaždení schválené zmeny 
stanov prijať a zároveň poveruje primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho zvolať valné 
zhromaždenie obchodných spoločností, kde je mesto Prešov jediným akcionárom alebo 
spoločníkom a na týchto valných zhromaždeniach zrealizovať schválené zmeny v orgánoch 
spoločností.  
Plnenie: uznesenie splnené 
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a.s. bolo zvolané dňa 8.10.2012; 
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti TSmP, a.s. bolo zvolané dňa 25.9.2012; Valné 
zhromaždenie obchodnej spoločnosti DPmP, a.s. bolo zvolané dňa 8.10.2012, zmeny stanov 
boli prijaté. 
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XXV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 12.9.2012  
Uznesenie č. 263/2012 k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
č.248/2012 zo dňa 30.8.2012 – poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej 
kultúry pre HC Prešov, o. z. žiada prednostu MsÚ spracovať návrh na poskytnutie dotácie 
na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry pre HC Prešov tak, že dotácia pre HC 
Prešov bude poskytnutá od 1.1.2013 a bude súčasťou návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 
2013.  
Plnenie: uznesenie splnené  
MsÚ predložil návrh dotácie pre HC Prešov, o. z. v návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 
2013 dňa 17.12.2012. MsZ schválilo dotáciu v podprograme 10.2. Športové aktivity pod 
položkou č. 0810 642002 Transfer pre športové kluby využívajúce zimný štadión – dotácia 
ľadohodín  vo výške 260 000 €.  
 
Pokračovanie XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 
26.9.2012 
Uznesenie č. 271/2012 k návrhu na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické služby 
mesta Prešov, a.s. poveruje primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho zvolať Valné 
zhromaždenie obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. a na valnom 
zhromaždení schválenú zmenu stanov prijať.  
Plnenie: uznesenie splnené 
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. bolo zvolané 
dňa 29.10.2012, zmena stanov bola prijatá.  
Uznesenie č. 277/2012 v spojením s uzneseniami č 227/2012 zo dňa 27.6.2012 
a uznesením 208/2012 zo dňa 2.5.2012 – informatívna správa o finančnom a materiálnom 
zabezpečení ABC – Centra voľného času – Ekocentra Holá hora v roku 2012 žiada 
primátora mesta predložiť informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení 
ABC – Centra voľného času – Ekocentra Holá hora v roku 2012 s návrhom riešenia 
udržateľnosti tohto účelového zariadenia. Termín: októbrové riadne zasadnutie MsZ 
Plnenie: uznesenie splnené 
Požadovaný materiál bol predložený na XXVI. riadnom rokovaní MsZ v Prešove dňa 
31.10.2012.  
Uznesenie č. 278/201 v spojení s uznesením č. 228/2012 zo dňa 27.6.2012 k aktuálnej 
situácii vo futbalovom klube 1.FC TATRAN Prešov, a.s. žiada primátora mesta  
1. aby v súčinnosti s 1. FC TATRAN Prešov, a.s. predložil podrobnú analýzu 
v mládežníckom futbale 1. FC TATRAN Prešov, a.s. na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v októbri 2012; 
2. pripraviť návrh zmeny uznesenia MsZ z 31.1.2005 k majetkovým prevodom, odpredaj 
a prenájom pozemkov pre firmu EKOFIN Slovakia tak, ako je tento návrh pripravený 
z pozície 1. FC TATRAN Prešov, a.s. v termíne do októbrového zasadnutia mestského 
zastupiteľstva.   
Plnenie: uznesenie splnené 
K bodu 1.: „Analýza mládežníckeho futbalu v 1. FC TATRAN Prešov“ bola predložená na 
XXVI. riadnom zasadnutí MsZ v Prešove dňa 31.10.2012.  
K bodu 2.: Zmena uznesenia č. 260/2005 zo dňa 26.10.2011 bola prijatá na XXVI. riadnom 
zasadnutí MsZ dňa 31.10.2012 uznesením č. 281/2012 k návrhu na schválenie majetkových 
prevodov. 
 



 
 
 

Mesto 
Prešov 

 
 

Správa o kontrole plnenia uznesení za IV. štvrťrok 2012 

 

Strana 
 

5/5 
 
 

 

F – MsÚ PO – 08 

XXVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 21.11.2012  
Uznesenie č. 286/2012 k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Prešov č. 12/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady žiada primátora mesta predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Prešove návrh nového VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa k 31.12.2012 zruší VZN č.12/2011 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Plnenie: uznesenie splnené  
Návrh predmetného VZN bol predložený na XXVIII. riadne zasadnutie MsZ v Prešove dňa 
10.12.2012. Na tomto zasadnutí bolo uznesením č. 303/2012 VZN schválené. 
Uznesenie č. 296/2012 k poslaneckému návrhu Ing. Ľudovíta Malagu na prípravu podkladov 
a realizáciu bezpečného vjazdu a výjazdu zo Švábskej ulice na Jiráskovu ulicu žiada 
primátora mesta 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. Termín: ihneď. 
Plnenie: uznesenie nesplnené 
Požiadavku na spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii poslaneckého 
návrhu má predložiť Oddelenie investičnej výstavby v rámci rozpočtových opatrení v roku 
2013.  
Uznesenie 297/2012 k poslaneckému návrhu Mgr. Stanislava Ferenca na predloženie 
písomnej informácie o aktuálnom stave realizácie obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Sklad 
soli v Solivare žiada primátora mesta predložiť písomnú informáciu o aktuálnom stave 
realizácie obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Sklad soli v Solivare. Termín: najbližšie MsZ. 
Plnenie: uznesenie splnené  
Mesto Prešov listom zo dňa 5.12.2012 požiadalo generálneho riaditeľa Slovenského 
technického múzea so sídlom v Košiciach o informáciu o aktuálnom stave projektu 
„Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“. Písomná informácia o aktuálnom stave 
realizácie obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky bola predložená na rokovanie MsZ dňa 
10.12.2012. 
 


