
§ Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


zo XLII. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 16.9.2013 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva 31 podľa prezenčnej listiny 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Katarína Kireta, prednostka MsÚ 

Ing. Alexander Ems!, hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

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

Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ 

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

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekononiickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 

Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ 

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

Vladimír Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, hovorkyňa primátora mesta 

Mgr. Tomáš Burger, asistent primátora mesta 

JUDr. Beáta Findišová, právnička 
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Mesto Prešov 

Iveta Fecková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 

Za mestské organizácie a obchodné spoločnosti: 


Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov 


Mgr. Peter Bobko, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 


Ing. Juraj Hudáč, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 


Ing. Peter Janus, riaditeľ DPmP, a. s. 


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


Anton Rokošný, konateľ saZúPc, s. r. o. 


Ing. Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytkomfort, a. s. 


Ing. Peter Smutný, konatel' saZúPc, s. r. o. 


Anton Rokošný, konatel' saZúPc, s. r. o. 


Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 


zástupcovia tlače, rozhlasu a TV 

XLII. 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 - 30 prítomných poslancov 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 30, čím skonštatoval, že 

XLII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 
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Mesto Prešov 

Ďalej infonnoval o nasledujúcej skutočnosti - "na základe písomného oznámenia 

Ing. ,')'tanislava Kahanca, doručeného dňa ]2,9,2013 Vás informujem, že za predsedu 

Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ DS, SaS, MOST HÍD bol dňa 6,9,2013 zvolený poslanec 

mestského zastupite/:'itva Ing. Stanislav Kahanec, " 

Uviedol, že návrh programu XLII, riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove 

bol stanovený v pozvánke. Z programu zasadnutia stiahol materiály pod číslom 8 a 24-5 

a z materiálu pod číslom 6 Návrh na schválenie majetkových prevodov stiahol majetkové prevody 

číslo 19 a 20. 

V bode "Rôzne" boli predložené tieto materiály: 

• 	 Návrp. Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Prešov 

• 	 Návrh rozpočtu na opravu obradnej siene Mestského úradu v Prešove 

• 	 Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy na služby dočasnú prevádzku platených verejných 

parkovísk a pouličného parkovania v Meste Prešov medzi spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. 

o. a spoločnosťou VINCI PARK Slovakia, s. r. o. 

• 	 Návrh súvislej údržby vybraných úsekov miestnych komunikácií na území mesta Prešov 

• 	 Návrh Memoranda o spolupráci pri budovaní a rozvoji futbalu v meste Prešov 

Na stôl boli predložené tieto materiály: 

• 	 Doplnok k materiálu pod poradovým číslom 6 Návrh na schválenie majetkových prevodov 

• 	 Právne stanovisko k materiálu pod poradovým číslom 24-1 Návrh Etického kódexu voleného 

predstaviteľa samosprávy mesta Prešov 

• 	 Návrh Memoranda o spolupráci pri budovaní a rozvoji futbalu v meste Prešov 

Predsedajúci navrhol zaradiť ako bod Č. 2 programu zasadnutia materiál "Návrh 

na schválenie Koncesnej zmluvy na služby - dočasnú prevádzku platených verejných parkovísk 

a pouličného parkovania v Meste Prešov medzi spoločnost'ou PREŠOV REAL, s. r. o. 

a spoločnosťou VINCI PARK Slovakia, s. r. o.", ako bod 3 "Návrh rozpočtového opatrenia č. 12", 
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ako bod 4 "Návrh na schválenie majetkových prevodov" v rámci tohto materiálu navrhol 

prerokovať osobitne ako bod 1 majetkový prevod pod číslom 25 Funderia a ako bod 5 programu 

"Návrh Memoranda o spolupráci pri budovaní a rozvoji futbalu v meste Prešov" a ako bod 6 

"Návrh súvislej údržby vybraných úsekov miestnych komunikácií na území mesta Prešov". 

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

Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Igor Andrejčák, Mgr. Peter Krajňák, 

Mgr. Stanislav Ferenc, PaedDr. Miroslav Benko. 

PaedDr. Miroslav Benko, poslanec mestského zastupiteľstva - "vážený pán primátor, 

jeden občan ma požiadal, že chce vystúpiť v bode Rôzne, potom môžeme dať o tom hlasovat: Pán 

Marián Ferjo ohľadom Parku umenia, bol aj na VMČ Č. 4 už skôr, pred dvoma mesiacmi zrejme, 

takže chcem, aby vystúpil v bode "Rôzne ", ale samozrejme môžeme potom dať o tom hlasovať. 

Ešte mám jednu takú pripomienku, že keď schválime dnešný program, aby niekto z mesta nám na 

A4 doniesol taký návrh programu, aký bude, lebo každý si tu škrtá a mám taký dojem, že ani na 

ľavej strane, ani na pravej nikto nevie, že ako pôjdu za sebou tie body. Čiže keď schválime 

program, za 30 minút si myslfm nie je problém každému na A4 doniesť taký návrh programu, aký 

pôjde. " 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrei Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva "bod, 

ktorý je uvedený pod poradovým číslom 13 Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov 

predradiťpred bod Návrh rozpočtového opatrenia Č. 12. " 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 1: za: 20 proti: O zdržalo sa: 10 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu Ing. Igora Andrejčáka, poslanca mestského zastupiteľstva aby hneď 

na úvod vystúpili zástupcovia hokejistov a následne bol Návrh Etického kódexu voleného 

predstaviteľa samosprávy mesta Prešov. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 2: za: 29 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, poslanca mestského zastupiteľstva - "aby bod 

číslo 20 Informatívna správa o aktuálnej geologickej situácii v Solivare, teda bod 20 bol zaradený 

ako bod 5 dnešného rokovania. " 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 3: za: 22 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

Predsedajúci uviedol, že o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, poslanca mestského 

zastupiteľstva budeme hlasovať následne o tom vystúpenÍ. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, poslanca mestského zastupiteľstva "takže 

ja navrhujem postupovať podľa schváleného programu s úpravami do 18.00 hod., prejednávaný 

bod ukončiť o 18. OO hod. uznesením, potom pokračovať bodom Všeobecná diskusia a interpelácie 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a po ňom zasadnutie ukončit~ " 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

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

nel)lasovalo: 3 

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

v Prešove ako celku s prijatými zmenami. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 5: za: 23 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: 1 

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

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

l. 	Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2. Vystúpenie rodičov detí využívajúcich ľadovú plochu 

3. 	Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Prešov 

Predkladá: PhDr. Michal Kaliňák, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove 

4. Návrh 	na schválenie Koncesnej zmluvy na služby - dočasnú prevádzku platených verejných 

parkovísk a pouličného parkovania v Meste Prešov medzi spoločnosťou PREŠOV REAL, 

s. r. o. a spoločnosťou VINCI PARK Slovakia, s. r. o. 

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

MsÚ 

5. 	Informatívna správa o aktuálnej geologickej situácii poddolovaného územia Soľnej Bane 

v mestskej časti Solivar 

Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

6. 	Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a. s. s likvidáciou a návrh na zmenu 

zakladatel'skej listiny obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o. 

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

MsÚ 

7. 	Návrh rozpočtového opatrenia č. 12 

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

8. 	Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 
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9. Návrh Memoranda o spolupráci pri budovaní a rozvoji futbalu v meste Prešov 

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

MsÚ 

10. 	 Návrh súvislej údržby vybraných úsekov miestnych komunikácií na území mesta Prešov 

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

MsÚ 

11. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2013 o výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prešov 

Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ 

12. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2013, ktorým sa mení a dopÍňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 7/2011 o Mestskej polícii v Prešove 

a prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

Č. 7/2011 o Mestskej polícii v Prešove 

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

13. Prerokovanie 	protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

Č. 10/2012 o miestnych daniach 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

14. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 


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


15. 	 Návrh na pričlenenie obce Bzenov do spoločného školského obvodu základnýcn škôl mesta 

Prešov 

Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, riaditeľ sekcie strategického rozvoja MsÚ 

16. 	 Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta 


Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 


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

za I. polrok 2013 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 
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18. 	 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za II. štvrťrok 2013 


Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 


19. 	 Návrh na ukončenie zmluvy o výkone správy s obchodnou spoločnosťou M.B.P. Prešov, s. r. o. 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

20. 	 Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2013 

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

21. 	Analýza celkovej úverovej zaťaženosti mesta Prešov 

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

22. 	 Opatrenia na vysporiadanie krátkodobých záväzkov a dlhov mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

23. 	 Informácia o zmene rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 vykonanej rozpočtovým opatrením 

č. 8 so zameraním na financovanie ZŠ Československej armády 

Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, riaditel' sekcie strategického rozvoja MsÚ 

24. 	Návrh na schválenie investícií obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, 

a. s. 

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

MsÚ 

25. 	 Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov ana ostatnom území mesta v I. polroku 2013 


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


26. 	 Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov 

Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, riaditel' sekcie strategického rozvoja MsÚ 

27. Návrh na zmenu 	člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

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

MsÚ 
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Rôzne: 

28. Návrh rozpočtu na opravu obradnej siene Mestského úradu v Prešove 

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

MsÚ 

29. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

30. Záver 

V súlade s programom XLII. 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: 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

MUDr. Peter Klein 

za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Svetlana Pavlovičová 

Ing. Igor Andrejčák 

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

MUDr. Vasiľ Janko 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

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

navrhnutá. 
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Zapisovateľka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


Za overovateľov zápisnice a uznesení holi určení títo poslanci MsZ: 


JUDr. René Pucher 


PhDr. Milan Laca 


Ing. Richard Drutarovský 


Ing. Svetlana Pavlovičová, predsedníčka poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislých 

poslancov - "vážený pán primátor, vážení prítomní, dovolím si vám podať iriformáciu. 

Od 1.9.2013 je členom nášho poslaneckého klubu kolega poslanec PhDr. Martin Lipka, PhD. 

a zároveň si dovolím požiadať pán primátor o velmi krátku, možno dvojminútovú prestávku pre 

poradu predsedov klubov. Nako!'ko som si všimla, že dnešným dňom vlastne hlasovanie, poslanci 

nie sú zaradení podla klubov na hlasovacej tabuli ale v abecednom poradí a teda pokia!' by bola 

takáto zhoda medzi predsedami klubov, tak aby to hlasovanie bolo také štandardné, ako bolo 

niekol'ko rokov dozadu a pokia!' by teda predsedovia klubov nesúhlasili, tak minimálne ja by som 

požiadala, aby naši poslanci boli zoradení podla klubu. " 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "ospravedlňujem sa jednotlivým klubom, ale došlo 

ku zmene softvéru a bohužial; o tom som ja nevedel a tento softvér je nastavený takto. V priebehu 

dňa sa pokúsia vrátiť hlasovanie, teda ich výsledky do p6vodnej časti. Došlo ku zmene, je nový 

softvér. " 
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ROKOV ANIE 


2. Vystúpenie rodičov detí využívajúcich I'adovú plochu 

Hlasovanie o vystúpení pána Šandora, zástupcu hokejového klubu. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 7: za: 26 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

Pán Š andor infonnoval o úspechoch prešovského mládežníckeho hokeja a poukázal 

na problémy fungovania tréningového procesu - správy o ďalšom znižovaní dotácií a krátenie 

l'adohodín nemôžu nechať nepovšimnuté a dôrazne vyzval poslancov mestského zastupiteľstva, 

aby zvážili takýto krok, ktorý môže viesť k zániku mládežníckeho hokeja. Infonnoval, že vedúci 

klubu využívajúcich Ice arénu adresoval dňa 14.8.2013 list Ing. Miroslavovi Hudákovi, riaditeľovi 

sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ o navýšenie ľadohodín a pýtal sa, prečo žiadosť nebola 

zakomponovaná do rozpočtového opatrenia číslo 12. 

Strana 11124 

F - MsÚ/SP-O112411 



8 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Vúlačok: 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "myslím si, že v§etci držime palce na.~im hokejistom 

a sme pyšní na tých hokejistov, o ktorých pán Šandor rozprával. Ja musim teda povedat; že za 

mojej éry, od kedy som primátor, tak sa zdvojnásobili dotácie do ľadohodin, do hokeja a určite by 

sme dali aj viac. To, o čo je možno menej. tam je zodpovedný aj §tát, ktorý zru.W financovanie 

centra voľného času a tých financií je menej, ale určite budeme radi, keď budeme môcť vyjsť 

v ústrety naším hokejistom. Vaša žiadosť bude prerokovaná vo finančnej komisii a následne 

rozhodne mestské zastupiteľstvo, prípadne dnes sa budú riešiľaj rozpočtové opatrenia. " 

3. Návrh Etického kódexu voleného predstavitel'a samosprávy mesta Prešov 

Predkladá: PhDr. Michal Kaliňák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil PhDr. Michal Kaliňák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove, 

ktorý uviedol- "kolegyne, kolegovia, predkladám vám Návrh Etického kódexu voleného 

predstaviteľa mesta Prešov. Tento materiál bollO.5.20J3 zaslaný poslancom aprimátorovi mesta 

na pripomienkovanie, ktoré bolo ohraničené dátumami 10.5. až 29.5. V tomto materiáli sa reaguje 

na tých niekoľko pripomienok, ktoré boli skôr obsahového alebo gramatického, štylistického 

charakteru. Tento materiál vychádza z toho, že už v dnešnej dobe má niekoľko samospráv 

spracovaný a schválený etický kódex. Tento kódex vychádza a reaguje aj na nové zistenia 

z prostredia prešovskej radnice afungovania volených orgánov mesta Prešov. Toto je stručný 

úvod, poprosím o otvorenie rozpravy. Ďakujem. " 

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

Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajňák, 

Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Radovan Gondžúr, PhDr. Rudolf Dupkala, MUDr. Vasiľ Janko, 

Mgr. Stanislav Ferenc, MUDr. Peter Klein, PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
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eJ Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva predniesol doplňujúci 

návrh k predloženému návrhu "strana 2/3 úplne dole navrhujem nové znenie: Poslanec 

mestského zastupitel'stva nie je konatel: alebo riaditeľ obchodnej .spoločnostÍ s majetkovou účasťou 

mesta, alebo riaditeľ mestskej rozpocrtovej alebo príspevkovej organizácie. A ďalšia vec je návrh 

uznesenia: Mestské zastupitel'stvo v Prešove aj schvaľuje Etický kódex voleného predstaviteľa 

samosprávy mesta Prešov apo bJ žiada prednostku MsÚ operatívne zriadiť a určiť správcu 

e-mailovejadresykodex@presov.sk. " 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol doplňujúci návrh 

k predloženému návrhu na uznesenie - "Mestské zastupite/'stvo v Prešove schvaľuje Etický kódex 

voleného predstaviteľa samosprávy mesta Prešov, to by ostalo a pridalo by sa ukladá primátorovi 

mesta umiestniť schválené znenie etického kódexu na viditeľnom miesIe rokovacej sály mestského 

zastupitel'stva na Jarkovej ulici v Prešove. " 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 13 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: 3 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhoch PhDr. Michala Kaliňáka, PhD., poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 9: za: 17 proti: O zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 433/2013 
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Mestské zastupitel'stvo v Prešove VÝtlačok: ~ 
Mesto Prešov 
_ .... _--	 _ .............. _--_.._ ..... _-_ .. 

4. 	Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy na služby - dočasnú prevádzku platených 

verejných parkovísk a pouličného parkovania v Meste Prešov medzi spoločnost'ou 

PREŠOV REAL, s. r. o. a spoločnost'ou VINCI PARK Slovakia, s. r. o. 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy 

a verejných činností MsÚ, ktorý uviedol- "vážené mestské zastupitel'stvo, predkladám Návrh 

na schválenie Koncesnej zmluvy na služby ~ dočasnú prevádzku platených verejných parkovísk 

a pouličného parkovania v lv/este Prešov medzi spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. 

a spoločnosťou VINCI PARK Slovakia, s. r. o. Táto zmluva má dočasný charakter, to znamená, že 

bude účinná do doby ukončenia vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Na stôl vám boli 

predložené materiály - upravené uznesenie k tomuto materiálu. Ďakujem. " 

Predsedajúci vyhlásil na požiadanie poslancov 5 minútovú prestávku. 

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


Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Mária Čížiková, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Andrea Turčanová, 


MUDr. Karol Kyslan, PhD., Mgr. Janette Langová, PhDr. Ivan Benko, Ing. Igor Andrejčák, 


Ing. arch. Viktor Tkačík, Mgr. Peter Krajňák, PhDr.· Rudolf Dupkala, doc. PhDr. Štefánia 


Andraščíková, PhD., MPH a JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy 


a verejných činností MsÚ, Ing. Juraj Hudáč, konateľ PREŠOV REAL, s. r. o. 


Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH požiadala za Poslanecký klub nezávislých 


poslancov o vyhlásenie 5 minútovej prestávky. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove V)tlačok:8 
Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - .,panie poslankyne. páni poslanci, poprosim vás 

o trpezlivost: pretože máme tu dnes mimoriadne dôležitý bod a to je vstup spoločnosti FUNDERIA 

do priemyselného parku IPZ V pripade, že to nestihneme v priebehu polhodiny aja 

nepochybujem, to nestihneme vpriebehu polhodiny, Kpanielska spoločnosť má o 14. OO hod. 

odlet lietadla. Tak, aby sme v rámci tejto prestávky, IO minútovej prestávky dalí priestor na 

prezentáciu projektového zámeru a podnikatel:'ikého zámeru. Takže vyhlasujem 10 minútovú 

prestávku, ale súčasne vás prosím, aby ste tu ostali. Vážené panie poslankyne, váženi páni 

poslanci vítam medzi nami zástupcov spoločnosti FUNDERIA, prosim ich, aby prezentovali svoj 

podnikatelský zámer. " 

Zástupcovia firmy Funderia Condals S.A. odprezentovali svoj podnikateľský zámer. 

Spoločnosť Funderia Condals S.A. má záujem na predmetnom pozemku vybudovať výrobný 

podnik, ktorý má v priestoroch priemyselného parku IPZ Prešov Záborské vytvoriť cca 300 

nových pracovných miest. Tento záujem žiadateľa je deklarovaný v Memorande o spolupráci. 

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

Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Ivan Benko, PaedDr. Miroslav Benko, 

Ing. Svetlana Pavlovičová, Stanislav Grega, Ing. Marta Kollárová, PhD. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ďakujem spoločnosti Funderia Condals, jeho n 

majiteľovi, pánovi Procházkovi, pánovi Noguerymu. Pevne verime, že zvládneme všetky prekážky, 

ktoré stoja pred nami, aby sme tento projekt implementovali v Prešove v IPZ Záborské. " 
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Mestské zastupitel'stvo v Prešove VÝtlačok:CJI 
"' 

Mesto Prešov 

Pokračovalo sa v rozprave k Návrhu na schválenie Koncesnej zmluvy na služby dočasnú 

prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v Meste Prešov medzi 

spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. a spoločnosťou VINCI PARK Slovakia, s. r. o., v ktorej 

vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ - Ing. Andrea Turčanová, 

Ing. Richard Drutarovský, JUDr. René Pucher, MUDr. Vasiľ Janko, MUDr. Karol Kyslan, PhD., 

Mgr. Peter Krajňák, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Radovan Gondžúr, Mgr. Mária Čížiková, 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD., Mgr. Stanislav Ferenc a Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór 

mesta, Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove, Ing. Juraj Hudáč, konateľ 

PREŠOV REAL, s. r. o. 

Predsedajúci na žiadosť poslaneckého klubu vyhlásil 10 minútovú prestávku. 

MUDr. Vasiľ Janko, predseda návrhovej k.omisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"prečítam návrh návrhovej komisie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

návrh Koncesnej zmluvy - dočasnú prevádzku verejnych parkovísk a pouličného parkovania 

v Meste Prešov medzi spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. a spoločnosťou VINCI PARK Slovakia 

a žiada 

primátora mesta 

aj prevziať parkovacie automaty a ostatné technické zariadenia od VINCI PARK Slovakia do 

30.9.2013; 

bJ zrušiť vyhlásenú verejnú súťaž a podmienky novej súťaže prerokovať na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva do 30.9.2013. 

To je všetko. lf 
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1;1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove y),tlačok: 

Mesto Prešov 

Mgr. Stanislav Ferenc. poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh 

k predloženému návrhu na uznesenie "ja predkladám iný návrh uznesenia. Mestské zastupitel:'itvo 

v Pre§ove po a) neschvaľuje návrh koncesnej zmluvy a všetko čo tam stojí a žiada primátora mesta 

zrušiť vyhlásenú súťaž a zabezpečit' tak, ako bolo prednesené navrhovateľom a takisto po c) žiada 

zabezpečiť odovzdanie technických prostriedkov slúžiacich k výberu parkovného vrátane 

parkovacích automatov a ostatných dopravných technických zariadení na prevádzku systému platby 

za parkovanie prostredníctvom SMS správy a smartfónovej aplikácie do 30.9.2013. " 

Ing. Andrea Turčanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva predniesla protinávrh 

k predloženému návrhu na uznesenie "žiadam doplniť do návrhu uznesenia text: Mestské 

zastupitel'stvo v Prešove žiada hlavného kontrolóra mesta, aby bezodkladne preveril zmluvu so 

spoločnosťou VINCI PARK Slovakia, k!orej platnosť skonči/a 31.8.2013, najmä čo sa týka 

ustanovení odovzdania parkovacích automatov do vlastníctva mesta o ukončení zmluvy, či nešlo 

o nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a o výsledku informovať mestské zastupitel'stvo 

na najbližšom rokovaní mestského zastupitel'stva. " 

Mgr. Radovan Gondžúr, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh 

k predloženému návrhu na uznesenie - "ja žiadam doplniť bod b) uznesenia, ktorý hovorí 

o vyhlásení verejnej súťaže do 30.9.2013 pokračujúc s jej následným vyhlásením verejnej obchodnej 

sút'aže najneskôr do 2.10.2013. Teda myslí sa tým, že podmienky sa majú prerokovať do konca 

septembra v zastupiteľstve a ja navrhujem doplniť s následným vyhlásením verejnej obchodnej 

súťaže. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. IO: za: 10 proti: O zdržalo sa: 20 

nehlasovalo: 1 

Návrh neprijatý. 

Strana 17/24 

F - MsÚ/SP-01l24/1 



C;I V\:tlačok:Mestské zastupitel'stvo v Prešove 	 . 
Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrei Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. ll: za: 11 proti: O zdržalo sa: 19 

nehlasovalo: 1 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Radovana Gondžúra, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. 12: za: 11 proti: O zdržalo sa: 20 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 13: za: 20 proti: 8 zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 434/2013 

5. 	 Informatívna správa o aktuálnej geologickej situácii poddolovaného územia Soľnej Bane 

v mestskej časti Solivar 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ, ktorý uviedol - " vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, predkladám 

vám informatívnu správu o aktuálnej geologickej situácii poddolovaného územia Soľnej Bane 
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8 Mestské zastupitel'stvo v Prešove V<'tlačok: 
ol 

Mesto Prešov 

v Prešove Solivare, ktorá bola vypracovaná na základe uznesenia mestského zastupitet5'tva 

Č. 413/2013. pokia!' budete mať nejaké otázky. je tu prítomný aj zástupca Obvodného banského 

úradu v Košiciach JUDr. Ing. Ivan Krajník. prípadne Ing. Ježiková, klOrá pracovala v závodoch 

Solivary. Ďakujem. " 

V rozprave vystúpili JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanec MsZ - Mgr. Peter 

Krajňák. 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva požiadal o vystúpenie 

JUDr. Ing. Ivana Krajníka, predsedu Obvodného banského úradu v Košiciach a predniesol návrh 

na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie 

informatívnu správu o aktuálnej geologickej situácii poddolovaného územia Soľnej Bane 

v mestskej časti Solivar; 

konštatuje, že 

aktuálna situácia na území bývalého Chráneného ložiskového územia Prešov - Solivar a v rámci 

neho bývalého dobývacieho priestoru je po ukončení ťažby soli nestabilná a na predmetnom území 

pretrváva bezpečnostné a ekologické riziko; 

poverUje 

primátora mesta 

a) zriadiť Komisiu mesta Prešov na monitorovanie stavu v Chránenom ložiskovom území Prešov -

Solivar, ktorej zasadnutie by sa konalo dvakrát v kalendárnom roku. 

Termín na zriadenie tejto komisie: do konca septembra 2013; 

b) prizvať na prvé zasadnutie komisie v mesiaci október 2013 zástupcov firmy EKOFARMA, 

s. r. o., Banského úradu v Košiciach, Obvodného úradu životného prostredia, Slovenského 

technického múzea v Košiciach, poslancov mestského zastupiteľstva za Výbor v mestskej časti 

Č. 5 a prizvať Ing. Vieru Ježíkovú, bývalú zamestnankyňu akciovej spoločnosti SOLIVARY; 
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8 	 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

c) 	požiadať Ministerstvo hospodárstva SR ako zriaďovateľa štátneho podniku Rudné bane Banská 

Bystrica o vyčlenenie finančných prostriedkov pre š. p. Rudné bane nutné 

na realizáciu rozhodnutia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica v dobývacom priestore 

Prešov I - Solivary. 

Hlasovanie o o vystúpení JUDr. Ing. Ivana Krajníka. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 14: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

JUDr. Ing. Ivan Krajník vo svojom vystúpení upresnil informácie, ktoré sú uvedené 

v materiáli týkajúce sa poddolovaného územia Soľnej Bane v mestskej časti Solivar. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho prečítal Mgr. Peter Krajňák, poslanec 

mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 15: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 435/2013 

6. 	 Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a. s. s likvidáciou a návrh 

na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o. 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy 

a verejných činností MsÚ, ktorý uviedol- "vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh 
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1;;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove V),tlačok: 

Mesto Prešov 

na zru.í:enie obchodnej spoločnosti JPZ Prelov, a, s. s likvidáciou a návrh na zmenu zakladateľskej 

listiny obchodnej .~poločnosti Prešov Real, s. r. o. Tento materiál sa skladá z dvoch časti. V prvej 

časti je uznesenie formulované k zrušeniu obchodnej spoločnosti a povereniu primátora vykonať 

schválené zmeny a druhá časť sa týka schválenia zmeny zakladateľskej listiny z dôvodu, že lPZ 

a. s. vykonáva a má oprávnenie na distribúciu plynu a elektriny, čo je potrebné zabezpečit: aby 

vprípade schválenia zrušenia lPZ mohla túto činnosť vykonávať spoločnosťReal. Ďakujem. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Michal Kaliňák, PhD., PhDr. Rudolf 

Dupkala, PaedDr. Miroslav Benko, MUDr. Karol Kyslan, PhD., Ing. Andrea Turčanová 

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

Ing. Juraj Hudáč, konateľ PREŠOV REAL, s. r. o. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomných materiáloch - k návrhu na 

zrušenie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a. s. s likvidáciou. 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 16: za: 20 proti: 4 zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 436/2013 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomných materiáloch - k návrhu na 

zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 17: za: 21 proti: O zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 437/2013 
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Mestské zastupitel'stvo v Prešove V\,tlačok:
.I 

Mesto Prešov 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 12 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

ktorý uviedol "vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh rozpočtového opatrenia Č. 12 

a to na základe požiadaviek jednotlivých správcov programov na zmeny rozpočtu mesta Prešov na 

rok 2013 a v zmysle následného prerokovania týchto požiadaviek v komisii mestského zastupiteľstva 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii, ktorej stanovisko je súčasťou materiálu. 

Ďakujem. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Janette Langová, Ing. Andrea Turčanová, 

Ing. Svetlana Pavlovičová, Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Ivan Benko, Mgr. Peter Krajňák, 

PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Radovan Gondžúr, MUDr. Vasil' Janko, 

Ing. Igor Andrejčák, JUDr. René Pucher a Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta. 

MUDr. Vasiľ Janko, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"rozpočtové opatrenie Č. 12 - "Mestské zastupiteľstvo v Prešove schvaľuje rozpočtové opatrenie 

Č. 12 takto: tu musime povedat: že sa akceptovali, máte to v materiáli, všetko sa akceptovalo, 

požiadavky, to znamená pani poslankyne Langovej, pána poslanca Benka, pána poslanca 

Krajňáka, pána poslanca Ferenca, pána poslanca Miroslava Benka a pána poslanca Malagu. Čiže 

niektoré položky sme prepracovali takým spôsobom ako na strane 4/7 Októbrová - Tovary 

a služby bolo tam 40 000, tak sme odtiaľ zobrali 20 000. Našou snahou bolo vykryť cyklochodník 

Šváby tak, aby sa financoval takmer úplne. Nepodarilo sa to, síce nájsť totko prostriedkov, aby sa 

to vykrylo úplne ale je tam, zostala tam veľmi nízka položka už len okolo 3 200 alebo 3 600 €, taký 

je tam rozdiel. Ináč z tých 40 000, čo ste tam potrebovali. Zobrali sme zo školenia, kurzy, 
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Sl Mestské zastupitel'stvo v Prešove VÝtlačok: 
" 

Mesto Prešov 

semináre. injimnalika na strane 5/7 -1800. zobrali sme z lej školy 20000, tovary a služby. čiže 

zostalo tam 20000 a l'vfirka Ndpora óno. l'vfirka Ne.~pora lýmena kopilovilých stien tam je 12000, 

čiže dokopy to činilo 36800. čiže brali sme 20000, 4800 a 12000, 6že 36800 na cyklochodník. 

To bola najväčšia položka, ktorá sa menila. Našou snahou bolo, aby sa to vykrylo toho roku, lebo 

je zvykom, že sa tie veci akože vybudujú, ale ich radenie sa prenáša sa budúceho roka, stáva sa to 

bohužial' už pravidlom. Takže táto časť sa vykryla, najzákladnejšia položka, ináč sme postupovali 

tak, ako ste si to žiadali. To znamená, že v rámci vašich výborov v mestskej časti, vašich peňazí sa 

to rozdel'ovalo, presunulo sa to podla vašich požiadaviek všetko. Všetko sa akceptovalo. Čiže toto 

sú všetko zmeny, ktoré sa urobili. " 

Poslancom mestského zastupitelstva bol rozdaný na stôl upravený návrh na uznesenie 

v písomne podobe, ktorý tvori prilohu materiálu. 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 18: za: 24 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 438/2013 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, aj H 

v súlade s neformálnym súhlasom poslaneckých klubov navrhujem, aby sme dnešné mestské 

zastupitelstvo prerušili a odročili na 23.9.2013 o 9.30, to znamená, že navrhujem, aby mestské 

zastupitelstvo prijalo toto uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

prerušuje 

v súlade s čl. XIV ods. 25 Rokovacieho poriadku ,Mestského zastupitelstva v Prešove 

XLII. riadne zasadnutie ,Mestského zastupitelstva v Prešove, konané dňa 16.9.2013 


a u r č uj e, 
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1 ' Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 
-_.... ... .... _---_ ...........__----~_~.~_ 

že XIII. riadne zasadnutie lt,festského zastupilets·tva v Pre§ove bude pokračovať dňa 23.9.2013 

o 9.30 hod. v zasadacej miestnosti lv/es/ského úradu v Prešove na larkovej ulici Č. 24 v Prešove. " 

Hlasovanie o prerušení XLII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

PREZENTÁCIA -19 poslancov 

HLASOVANIE Č. 19: za: 14 proti: 2 zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 439/2013 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 18.52 hod. vyhlásil XLII. riadne zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove za ukončené. 

Zápisnica zo XLII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

je spracovaná na základe zvukového záznamu. 

Mgr. Katarína KIRETA JUDr. Pavel HAGYARI 


prednostka MsÚ esta 


::=::::>~ 
Zapisovateľka: Overovatelia zápisnice: 


Mgr. Svetlana Bučková JUDr. René Pucher. .._
.' ...L_.) 
~ '""- ( 

PhDr. Milan Laca G ~ VJ,~. Ing. Richard Drutarovský '~_ 
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