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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   I. štvrťrok 2013.  
 

Správa obsahuje výsledky z kontroly plnenia uznesení MsZ, ktoré mali termín plnenia do 

31.3.2013. 

 

Pokračovanie XXIII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove konané 

dňa 30.8.2012 

Uznesenie č. 256/2012 k návrhu na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky výstavby 

miestnych komunikácií a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým 

domom žiada prednostu MsÚ spracovať Zásady pre preberanie miestnych komunikácií 

a inžinierskych sietí do správy mesta Prešov. Termín: január 2013 

Plnenie: Uznesenie nesplnené 

Podľa stanoviska prednostky MsÚ dokument s názvom „Zásady pre preberanie miestnych 

komunikácií a technickej infraštruktúry do správy mesta Prešov“ bol spracovaný 

a prerokovaný na porade prednostky MsÚ v Prešove dňa 29.1.2013. Následne bol stanovený 

proces predloženia predmetného materiálu a jeho prerokovania na najbližšie zasadnutie 

Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie t.j. 5.3.2013, kedy 

predmetný materiál bol len prediskutovaný a to z dôvodu, že komisia nebola 

uznášaniaschopná. Opätovne bol zaradený do programu Komisie MsZ pre územný plán, 

výstavbu, dopravu a životné prostredie na zasadnutie dňa 9.4.2013, kedy bola komisia jej 

predsedom ukončená a predmetný materiál nebol prerokovaný a bol presunutý na jej 

najbližšie rokovanie.  

 

XXVII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 21.11.2012  

Uznesenie č. 294/2012 k poslaneckému návrhu dodatku 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 žiada 

primátora mesta 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. 

Plnenie: uznesenie splnené 

Predmetný návrh bol predložený na XXXII. zasadnutie MsZ dňa 18.2.2013 ako bod programu 

č.5. Návrh však nebol mestským zastupiteľstvom prijatý.  

 

XXIX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 17.12.2012 

Uznesenie č. 308/2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 

2014 a 2015 schvaľuje zrušenie členstva v Únii miest Slovenska a Klube primátorov 

k 31.12.2012 a zároveň žiada primátora mesta, aby zabezpečil od 1. januára 2013 

zástupcom jednotlivých poslaneckých klubov možnosť zúčastňovať sa na príprave 

a vyhotovovaní súťažných podkladov pre verejné obstarávanie. 

Plnenie: Uznesenie nesplnené v časti schvaľuje 
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V časti „schvaľuje“ – uznesenie bolo vetované primátorom mesta Prešov a MsZ v Prešove ho 

znovu potvrdilo až 9.1.2013. Z toho dôvodu stanovený termín nebolo možné dodržať. 

Neznamená to však sa nemohlo splniť neskôr po prelomení veta. 

V časti „žiada primátora“ – v prípade prejavenia záujmu, bude zástupcom jednotlivých 

poslaneckých klubov umožnené zúčastniť sa na príprave a vyhotovovaní súťažných 

podkladov pre verejné obstarávanie. Formulácia uznesenia nestanovuje postup, ako sa majú 

poslanci dozvedieť, alebo hlásiť  k účasti, ktorú žiadali v uznesení. 

Uznesenie č. 314/2012 k poslaneckému návrhu Mgr. Márie Čížikovej na zmenu členov 

orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov poveruje primátora mesta zvolať 

valné zhromaždenie obchodných spoločností, kde je mesto jediným akcionárom alebo 

spoločníkom do 31.1.2013 a na týchto valných zhromaždeniach zrealizovať schválené zmeny 

v orgánoch spoločností.  

Plnenie: čiastočne splnené 

Valné zhromaždenie spoločnosti Prešov Real, s.r.o. bolo zvolané dňa 25.2.2013 o 14:30 hod., 

na ktorom bol odvolaný člen dozornej rady za mesto Prešov Bc. Jozef Husovský a zvolený 

Ing. Stanislav Kahanec. Valné zhromaždenie spoločnosti DpmP, a.s. bolo zvolané dňa 

25.2.2013 o 14:00 hod., na ktorom bol zvolený člen dozornej rady za mesto Prešov Ing. 

František Vaško.  

Valné zhromaždenie spoločnosti TsmP, a.s. bolo zvolané dňa 25.2.2013, programom ktorého 

malo byť odvolanie členov predstavenstva za mesto Prešov p. Stanislava Gregu a p. Richarda 

Hympána a zvolenie členov predstavenstva za mesto Prešov Ing. Richarda Drutarovského, 

Ing. Andrey Turčanovej a MUDr. Karola Kyslana, PhD. Uvedené valné zhromaždenie sa 

nekonalo. V tejto časti uznesenie nebolo splnené. 

 

XXXI. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 9.1.2013 

Uznesenie č. 321/2013 k informácií o poslaneckom návrhu zo dňa 6.9.2012 na predloženie 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov žiada primátora mesta bezodkladne 

zabezpečiť legislatívny postup v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení tak, aby predložený poslanecký návrh zo dňa 6.9.2012 bol prerokovaný 

najneskôr na XXXIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Plnenie: uznesenie nesplnené v stanovenom termíne 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Prešov, bol predmetom rokovania Mestskej rady v Prešove na 

jej 2. riadnom zasadnutí dňa 11.3.2013, na ktorej vyvstala požiadavka pracovného rokovania 

predsedníčok poslaneckých klubov za účelom spresnenia textu návrhu, pričom toto stretnutia 

sa uskutočnilo dňa 10.4.2013.  

Návrh bol následne prerokovaný v Mestskej rade dňa 15.4.2013 a je predmetom rokovania 

dnešného zasadnutia MsZ.. 

Uznesenie č. 322/2013 k návrhu na zmenu členov orgánov obchodných spoločností s účasťou 

mesta Prešov poveruje primátora mesta zvolať valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti, 

kde je mesto Prešov jediným akcionárom alebo spoločníkom do 31.1.2013 a na tomto valnom 

zhromaždení zrealizovať schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.  

Plnenie: uznesenie nesplnené  
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XXX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 30.1.2013 
Uznesenie č. 329/2013 k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prešov č. 146/2005 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta 

Prešov žiada primátora mesta predložiť na XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Prešove návrh nového všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov. 

Plnenie:  uznesenie splnené 

Návrh VZN bol predložený dňa 18.3.2013 ako bod programu č. 3 na XXXIV. riadnom 

zasadnutí MsZ. VZN bolo schválené uznesením č. 348/2013. 

Uznesenie č. 331/2013 k poslaneckému návrhu PhDr. Rudolfa Dupkalu na uvoľnenie 

čerpania finančných prostriedkov rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 žiada uvoľnenie 

čerpania finančných prostriedkov rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 z Programu 7: 

Všeobecne prospešné služby, Podprogram 7.1: Miestne komunikácie, Sekcia 51 3, Funkčná 

klasifikácia 0451, Ekonomická klasifikácia 635006, Ukazovateľ: Údržba MK, ciest 

a chodníkov – bežná údržba  REZERVA pre VMČ 1-7 vo výške 30 000 €, čo je jedna 

sedmina, na odstránenie havarijného stavu MK ulíc Arm. gen. Svobodu v úseku od ulice 

Pavla Horova po križovatku ulíc Arm. gen. Svobodu – Rusínska – L. Novomeského, a to 

použitím zimnej zmesi, nie výsypom drte a zároveň žiada o zaradenie do najbližšieho 

rozpočtového opatrenia č.1. 

Plnenie: uznesenie splnené 

Uznesenie bolo splnené v rámci rozpočtového opatrenia č. 1, ktoré bolo schválené mestským 

zastupiteľstvom dňa 18.2.2013 na jeho XXXII. riadnom zasadnutí uznesením č. 334/2013.  

Uznesenie č. 332/2013 k poslaneckému návrhu Ing. Andrey Turčanovej na predkladanie 

pravidelných správ o stave realizácie schválených akcií žiada primátora mesta predkladať 

pravidelnú správu o stave realizácie schválených investičných akcií na každé riadne rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

Plnenie: uznesené splnené resp. plní sa  

Správy o stave realizácie schválených akcií boli predložené na riadnych zasadnutiach MsZ, 

konkrétne: XXXII. riadne zasadnutie MsZ dňa 18.2.2013 bod programu č.10; XXXIV. riadne 

zasadnutie MsZ dňa 18.3.2013 bod programu č. 15. 

Uznesenie č. 333/2013 k poslaneckému návrhu Ing. Andrey Turčanovej na prípravu 

a predloženie rozpočtového opatrenia č. 1 na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva 

žiada primátora mesta pripraviť rozpočtové opatrenie č. 1 so zapracovaním investičných 

akcií, súvislých opráv komunikácií a bežnej údržby ciest a chodníkov vo vecnosti a cenovej 

kalkulácií, ktoré boli schválené vo výboroch v mestských častiach a predložiť ho mestskému 

zastupiteľstvu na schválenie. Termín: februárové rokovanie mestského zastupiteľstva.  

Plnenie: uznesenie splnené 

Rozpočtové opatrenie č.1 v požadovanej forme bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 

18.2.2013 na jeho XXXII. riadnom zasadnutí uznesením č.334/2013. 

 

XXXII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove konané dňa 18.2.2013 
Uznesenie č. 338/2013 k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných 

akcií mesta Prešov žiada prednostku MsÚ  

a) tabuľku k informatívnej správe predkladať doplnenú o termíny jednotlivých krokov 

a o informácie, čo vyžaduje schválenie v mestskom zastupiteľstve, 
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b) doplniť o informáciu o poslednom uskutočnenom úkone pri realizácii investičnej akcie 

s uvedením dátumu jeho uskutočnenia, 

c) zverejniť schválenú informatívnu správu na viditeľnom mieste mestskej webovej 

stránky  a zabezpečiť jej periodické zverejňovanie na stránke www.presov.sk vždy po 

jej predložení a schválení mestským zastupiteľstvom,  

d) doplniť čísla výborov v mestských častiach. 

Plnenie: uznesenie splnené  

Uvedený materiál s požadovanými náležitosťami bol predložený na najbližšom riadnom 

zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 18.3.2013 a zverejnený na mestskej internetovej stránke 

v sekcii Občan / Mestský úrad / Sekcie MsÚ / Sekcia strategického rozvoja / Oddelenie 

investičnej výstavby / Dokumenty.  

Uznesenie č. 339/2013 k správe o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného 

kontrolóra mesta žiada primátora mesta,  aby aktualizoval a zjednotil Zmluvu o dielo medzi 

Mestom Prešov a Technickými službami mesta Prešov, a.s., v zmysle odporúčaní zo správy. 

Plnenie: uznesenie nesplnené 

Uznesenie bez termínu doposiaľ nesplnené. Podľa vyjadrenia kompetentných, k aktualizácii 

a zjednoteniu Zmluvy o dielo medzi mestom Prešov a TsmP, a.s. budú iniciované vzájomné 

rokovania k uskutočneniu požadovaných zmien.  

 

Informácia hlavného kontrolóra mesta k uzneseniam č. 314/2012 a č. 322/2013 

MsZ ma svojim uznesením č. 345/2013 zo dňa  18.3.2013 požiadalo o vykonanie kontroly 

a preverenie postupov primátora mesta v súvislosti s nerešpektovaním uznesení MsZ č. 

318/2013 a č. 323/2013 a správu predložiť na najbližšie mestské zastupiteľstvo. Uvedené 

uznesenia potvrdili uznesenia č. 314/2013 a č. 322/2013, ktoré primátor nepodpísal a tým 

pozastavil ich účinnosť. 

Hlavný kontrolór  započal dňa 3.4.2013 predmetnú kontrolu, tým že si vyžiadal od primátora 

mesta potrebné dokumenty, ktoré mu boli predložené 9.4.2013 a doplnené 12.4.2013. Hlavný 

kontrolór v rámci súčinnosti požiadal Okresnú prokuratúru v Prešove o stanovisko, či 

primátor mesta podal podnet na prokuratúru ohľadne nezákonností  prijatých uznesení. 

Okresná prokuratúra v Prešove mi potvrdila skutočnosť, že primátor mesta v tejto veci 

nepodal žiadny návrh. Potvrdila mi však aj fakt, že Technické služby mesta Prešov, a.s. podali 

dňa 18.3.2013 podnet na Generálnu prokuratúru, v ktorom sa domáhajú preskúmania 

zákonnosti uznesenia MsZ č.314/2012. Tento podnet bol odstúpený Okresnej prokuratúre 

v Prešove dňa 4.4.2013. Okrem toho vo veci predmetu  mojej kontroly obdŕžala Okresná 

prokuratúra ďalší návrh  na konanie. 

Na základe uvedených informácií som začatú kontrolu prerušil. Rozhodnutie Okresnej 

prokuratúry v Prešove vo veci nezákonnosti  predmetných uznesení je dôležité pre ďalšie 

posudzovanie postupu primátora mesta pri ich vykonaní alebo nevykonaní. Po právoplatnom 

rozhodnutí Okresnej prokuratúry budem v kontrole pokračovať. 

 

http://www.presov.sk/

