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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z XLIV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 

 
dňa: 25. 11. 2013         číslo:.../2013 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za III. 

štvrťrok 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 

 
b e r i e    n a   v e d o m i e  

 

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove za III. štvrťrok 2013 
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Dôvodová správa 

 

 

Na základe Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove (ďalej MsZ) 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 

III. štvrťrok 2013.  
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A. Nesplnené uznesenia 

Pokračovanie XXIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ 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: nesplnené 

Požadovaný materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie až dňa 3.5.2013, s požiadavkou dopracovania predmetného 

materiálu o vznesené pripomienky na všetkých dotknutých sekciách MsÚ.  K opätovnému 

vyžiadaniu stanoviska k plneniu uznesenia nám bolo zo strany prednostky MsÚ predložené: 

„Po priebežnej kontrole plnenia konštatujeme rozpracovanosť uvedených pripomienok 

s predpokladaným termínom splnenia 01/2014“.  

XXIX. mimoriadne zasadnutie MsZ konané dňa 17.12.2012  

Uznesenie č. 308/2012 v spojení s uznesením č. 317/2013  k návrhu rozpočtu mesta Prešov 

na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 schvaľuje zrušenie členstva v Únii miest 

Slovenska Klube primátorov k 31.12.2012. 

Plnenie: nesplnené 

Uznesenie primátorom označené ako nevykonateľné k požadovanému dátumu - dôvod - 

pozastavenie jeho výkonu. Znovu potvrdenie mestským zastupiteľstvom 9.1.2013 uznesením 

č. 317/2013. K zrušeniu členstva doposiaľ nedošlo.  

XXXII. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 18.2.2013 

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: nesplnené 

V rámci prijatých opatrení sa mesto Prešov zaviazalo iniciovať rokovania s druhou zmluvnou 

stranou za účelom zosúladenia predmetnej zmluvy do termínu 31.10.2013. Z tohto dôvodu sa 

budeme plnením uznesenia zaoberať pri kontrole plnenia uznesení za IV. štvrťrok 2013. 

XXXIV. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 18.3.2013 

Uznesenie č. 345/2013 k informácii o nesplnení uznesení MsZ v Prešove č. 318/2013 a č. 

323/2013 (uvedené uznesenia potvrdili uznesenia č. 314/2013 a č. 322/2013, ktoré primátor 

nepodpísal a tým pozastavil ich účinnosť) žiada primátora mesta,  
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1. aby bezodkladne splnil uznesenia č. 318/2013 a č. 323/2013,  

2. aby toto uznesenie doručil Okresnej prokuratúre v Prešove.  

Plnenie: nesplnené 

Splnené len uznesenie č. 318/2013 u spoločností DPmP, a.s. a Prešov Real, s.r.o. Uznesenia č. 

318/2013 a 323/2013 u spoločnosti TsmP, a.s. doposiaľ nie sú splnené. Uznesenie bolo 

doručené Okresnej prokuratúre v Prešove dňa 10.05.2013. K opätovnému vyžiadaniu plnenia 

uznesenia bolo zo strany primátora dňa 22.10.2013 predložené: „ ... danú vec prejednáva 

Generálna prokuratúra SR. Prípadné rozhodnutie VZ bude prijaté až po vybavení veci 

Generálnej prokuratúry SR a doručení príslušného rozhodnutia, čím sa predíde prípadnému 

a ťažko spätne napraviteľnému zásahu do práv tretích osôb“.  

K uzneseniu ďalej prikladáme vyjadrenie okresného prokurátora zo dňa 31.10.2013: 

 „Dňa 12.06.2013 bolo primátorovi doručené upozornenie prokurátora č. k. Pd 88/13-5 podľa 

§ 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení. Okresný prokurátor v 

Prešove upozornil Primátora mesta Prešov na porušenie noriem a navrhol prijať tieto 

opatrenia: 

1. V súlade s uznesením  Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 314/2012 zo dňa 17.12.2012 

potvrdeným uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 318/2013 zo dňa 09.01.2013 

zvolať valné zhromaždenie obchodných spoločností, kde je mesto jediným akcionárom alebo 

spoločníkom a na týchto valných zhromaždeniach zrealizovať schválené zmeny v orgánoch 

spoločností.  

2. V súlade s uznesením  Mestského zastupiteľstva v Prešove 322/2013 zo dňa 09.01.2013, 

potvrdeným uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 323/2013 zo dňa 30.01.201, 

zvolať valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti, kde je mesto jediným akcionárom alebo 

spoločníkom a na týchto valných zhromaždeniach zrealizovať schválené zmeny v orgánoch 

spoločností.  

3. Prijať opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu obdobných porušení zákona.  

Tunajšiu prokuratúru informoval primátor mesta listom č. V. 12699/2013 zo dňa 11.07.2013, 

že navrhnuté opatrenia ešte neboli prijaté, nakoľko vec je preskúmavaná Generálnou 

prokuratúrou SR č. k. VI/3 Gd 142/13 a je dôvodné toho času zo strany mesta Prešov zdržať 

sa konania s cieľom predídeniu prípadnému a ťažko napraviteľnému zásahu do práv tretích 

osôb a z toho plynúcich sankcií voči obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov,  

a.s. resp. jej akcionárovi. 

Generálna prokuratúra SR v konaní č. VI/3 Gd 142/13, na ktoré primátor mesta poukazoval 

vo svojom liste, preskúmala konanie Okresnej prokuratúry Prešov a Krajskej prokuratúry v 

Prešove a stotožnila sa so spôsobom vybavenia veci Okresnou prokuratúrou Prešov a  

Krajskou prokuratúrou v Prešove.  

 

Primátor mesta bol dňa 29.10.2013 požiadaný o podanie správy o spôsobe vybavenia 

upozornenia prokurátora,  o spôsobe odstránenia protiprávneho stavu a o prijatých 

opatreniach“.  



 
 

 

Mesto 

Prešov 

 

 

Správa o kontrole plnenia uznesení za III. štvrťrok 2013 

 

 

Strana 

 

6/15 

 

 

 

F – MsÚ PO – 08 

Uznesenie č. 357/2013 k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných 

akcií mesta Prešov žiada primátora mesta predložiť MsZ v Prešove návrh na schválenie 

majetkového prevodu pre výstavbu „Obratiska vozidiel MHD Terchovská ul.“  

Plnenie: nesplnené 

Na 11. riadne zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 17.6.2013 bol 

predložený materiál týkajúci sa odkúpenia pozemku na ul. Terchovská za účelom 

vybudovania obratiska. Komisia tento materiál z rokovania stiahla s požiadavkou jeho 

dopracovania o stanovisko DPMP, a. s. k vízii prevádzkovania MHD v tejto oblasti, k 

predpokladanej vyťaženosti a frekvencii spojov a k potrebe vybudovania obratiska a o 

stanovisko OHAM a ÚP k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku na vybudovanie 

obratiska. Majetkový prevod bol opätovne predložený na rokovanie komisie 05.09.2013, táto 

ho neodporučila schváliť s tým, že sa nestotožňuje s investičným zámerom v tejto veci. 

Rovnako mestská rada 14.10.2013 odporučila tento majetkový prevod neschváliť. Podľa 

vyjadrenia zo strany primátora zo dňa 22.10.2013, po obdŕžaní stanoviska DPMP, o ktoré sa 

materiál doplní, bude zabezpečené pokračovanie v štandardnom schvaľovacom procese  tohto 

majetkového prevodu. 

XXXVII. mimoriadne zasadnutie MsZ konané dňa 3.6.2013 

Uznesenie č. 388/2013 k návrhu rozpočtového opatrenia č. 7 žiada primátora mesta 

predložiť na najbližšie rokovanie finančnej komisie návrh na dofinancovanie výstavby na 

Základnej škole Matice slovenskej.  

Plnenie: nesplnené 

Na najbližšom rokovaní finančnej komisie t. j. 17.6.2013 požadovaný materiál predložený 

nebol. Podľa stanoviska primátora: „Dňa 3.6.2013 bol zo strany zhotoviteľa stavby Ing. 

Šipoša podaný na okresný súd Prešov návrh na vydanie platobného rozkazu týkajúceho sa 

stavby na ZŠ M. Slovenskej. Okresný súd Prešov dňa 24.6.2013 vydal platobný rozkaz, proti 

ktorému bol zo strany mesta Prešov podaný odpor. Predloženie materiálu do Komisie MsZ 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií závisí od výsledku vyriešenia súdneho 

sporu“.  

XXXIX. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 24.6.2013 

Uznesenie č. 395/2013 k správe o predložení projektového zámeru v rámci výzvy 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti žiada primátora mesta pred podpisom 

zmluvu predložiť do mestského zastupiteľstva. 

Plnenie: nesplnené 

K plneniu uznesenia bolo zo strany primátora dňa 22.10.2013 predložené: nevykonateľné: až 

do schválenia projektu a následnom zaslaní  Zmluvy o NFP riadiacim orgánom  - 

Ministerstvom financií. Zmluvu dostane mesto Prešov až po úspešnom vyhodnotení 

a schválení projektu OPIS. Po podaní projektu má riadiaci orgán 100 dní na, aby rozhodol 

o úspešnosti alebo o neúspešnosti projektu.. V prípade, že mesto Prešov bude úspešné a bude 
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mu zaslaná zmluva o NFP, bude táto predložená v zmysle uznesenia mestskému 

zastupiteľstvu. 

Pokračovanie XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.6.2013 

Uznesenie č. 409/2013 k poslaneckému návrhu Ing. Richarda Drutarovského na uzatvorenie 

dodatku k Mandátnej zmluve o správcovstve miestnych komunikácií žiada primátora mesta 

uzatvoriť dodatok k mandátnej zmluve medzi mestom Prešov a spoločnosťou Správa a zimná 

údržba prešovských ciest, s.r.o., ktorou sa zaktualizuje výška odmeny mandatára za 

vypracovanie inventarizácie cestného fondu, monitorovania stavebného a dopravno-

technického stavu miestnych komunikácií a za vypracovanie krátkodobých a dlhodobých 

plánov opráv a údržby miestnych komunikácií. 

Termín: do 15. augusta 2013 

Plnenie: nesplnené 

V zmysle vyjadrenia primátora zo dňa 22.10.2013 uznesenie má byť splnené po schválení 

finančných prostriedkov v MsZ. 

XLI. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 01.07.2013 

Uznesenie č. 428/2013 k informatívnej správe o príprave zámeru realizácie komplexnej 

rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov (mení uznesenie 

č.390/2013) v časti žiada primátora mesta predložiť  návrh súťažných podmienok v zmysle 

písm. b) a zároveň návrh vecnosti použitia finančných prostriedkov v zmysle písm. b)  

v termíne do najbližšieho MsZ. 

Plnenie: nesplnené  

Materiál doposiaľ predložený MsZ nebol. 

XLII. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 16.9.2013 

Uznesenie č. 435/2013 k informatívnej správe o aktuálnej geologickej situácii  

poddolovaného územia Soľnej Bane v mestskej časti Solivar 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 MsZ za VMČ. č. 

5 a prizvať Ing. Vieru Ježíkovú, bývalú zamestnankyňu akciovej spoločnosti 

SOLIVARY 

c) požiadať Ministerstvo hospodárstva SR ako zriaďovateľa štátneho podniku Rudné 

bane  Banská Bystrica o vyčlenenie finančných prostriedkov pre š. p. Rudné bane 
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nutné na realizáciu rozhodnutia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica 

v dobývacom priestore Prešov I – Solivary.  

Plnenie: nesplnené 

K dátumu 22.10.2013 útvaru hlavného kontrolóra k plneniu uznesenia primátor predložil 

nasledovné: „V súčasnej dobe je navrhnuté zloženie komisie na monitorovanie stavu 

v Chránenom ložiskovom území Prešov – Solivar a pripravuje sa jej prvé zasadnutie“. 

K ostatným bodom uznesenia sa primátor nevyjadril.  

Uznesenie č. 436/2013 k návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti  IPZ Prešov, a.s. 

s likvidáciou poveruje primátora mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti IPZ Prešov, 

a. s., kde je mesto Prešov jediným akcionárom, a na tomto valnom zhromaždení rozhodnúť 

o zrušení obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a.s. s likvidáciou. 

Plnenie: nesplnené 

Podľa stanoviska primátora zo dňa 22.10.2013  je zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti 

v štádiu prípravy. 

Uznesenie 437/2013 k návrhu na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Prešov 

REAL, s.r.o. poveruje primátora mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti Prešov 

REAL, s.r.o., kde je mesto Prešov jediným spoločníkom a na tomto valnom zhromaždení túto 

schválenú zmenu zakladateľskej listiny prijať. 

Plnenie: nesplnené 

Podľa stanoviska primátora zo dňa 22.10.2013 je zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti 

v štádiu prípravy. 

Pokračovanie XLII. riadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.09.2013 

Uznesenie č. 454/2013 k opatreniam na vysporiadanie krátkodobých záväzkov a dlhov mesta 

Prešov žiada riaditeľa sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ dopracovať materiál 

k 30.09.2013 v zmysle pripomienok, ktoré odzneli na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Plnenie: nesplnené 

Podľa vyjadrenia riaditeľa sekcie majetkovej a ekonomickej „Príslušný materiál je t. č. v 

rozpracovaní, nakoľko stav k 30.9.2013, čo je dátum ku ktorému sa má v zmysle predmetného 

uznesenia obsah tohto materiálu aktualizovať, nie je ešte účtovne známy. Po účtovnom 

uzatvorení danej veci k uvedenému dátumu bude tento materiál dopracovaný a predložený na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.“ 

B. Čiastočne splnené uznesenia 

XXXVII. mimoriadne zasadnutie MsZ konané dňa 3.6.2013 
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Uznesenie č. 389/2013 k oprave miestnej komunikácie na ulici Arm. Gen. Svobodu v Prešove 

žiada primátora mesta  

1. okamžite konať a začať rekonštrukciu ulice Arm. Gen. Svobodu,  

2. predložiť presné podmienky financovania rekonštrukcie ulice Arm. Gen. Svobodu,  

3. predložiť MsZ na najbližšie rokovanie uzatvorenú úverovú zmluvu,  

4. pripraviť analýzu celkovej úverovej zaťaženosti mesta Prešov na najbližšie 

rokovanie MsZ.  

Plnenie:  

bod 1. – splnené  

bod 2. – splnené  

bod 3. – nesplnené  

bod 4. – splnené  

Na základe Rámcovej zmluvy o dielo "Oprava a údržba MK a CSS v meste Prešov" zo dňa 

26. 6. 2012 oddelenie VPČ vystavilo objednávku č. 201300475/2013 zo dňa 21. 6. 2013 na 

zrealizovanie opravy miestnej komunikácie na ul. Arm. Gen. Svobodu v Prešove. Mestskému 

zastupiteľstvu 25.6.2013 bola predložená Zmluva o budúcej zmluve o reštrukturalizácii dlhu s 

Československou obchodnou bankou, a.s. zo dňa 20.6.2013. V tomto bode uznesenie 

primátorom označené ako nevykonateľné „ ... nebol prijatý žiaden úver, preto nie je možné 

predložiť žiadnu úverovú zmluvu“.  

Materiál analýzy celkovej úverovej zaťaženosti mesta Prešov bol predložený na 9. riadne 

zasadnutie Komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií dňa 

23.8.2013. Do MsZ bol materiál predložený dňa 23.09.2013.  

Pokračovanie XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.6.2013 

Uznesenie č. 410/2013 k poslaneckému návrhu Ing. Richarda Drutarovského zverejniť  

informáciu o poskytnutí dotácie Mesta Prešov na prevádzku zimného štadióna  a uzavrieť 

dodatok k nájomnej zmluve v danej veci žiada primátora mesta  

a) aby požiadal nájomcu zimného štadióna o trvalé umiestnenie dobre viditeľnej 

informácie o rozmeroch najmenej o formáte A3, s erbom mesta Prešov a textom, že 

Mesto Prešov dotuje prevádzku zimného štadióna s uvedením počtu dotovaných 

ľadohodín v aktuálnom roku a o umiestnenie tejto informácie na všetky vstupy do 

objektu zimného štadióna pre verejnosť; 

b) aby uzavrel s nájomcom zimného štadióna dodatok k nájomnej zmluve o povinnosti 

zverejňovať informáciu o dotácii v zmysle bodu a) tohto uznesenia. 

Termín: 15.august 2013 

Plnenie:  
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a) splnené – podľa vyjadrenia primátora mesta, nájomca bol písomne vyzvaný na 

splnenie povinnosti vyplývajúcej mu z tohto uznesenia; 

b) nesplnené - podľa vyjadrenia primátora mesta - nevykonateľné – v zmysle Dodatku č. 

2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti, uzatvorenej na nájom zimného štadióna, je možné 

túto zmluvu meniť a dopĺňať iba formou číslovaných písomných dodatkov po 

predchádzajúcom schválení MsZ. Požiadavka v zmysle bodu a) uznesenia bola 

zapracovaná do návrhu Dodatku č. 4 k zmluve o nájme, ktorý mal byť predmetom 

rokovania MsZ dňa 16.09.2013 v rámci majetkového prevodu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. Tento materiál bol z rokovania stiahnutý, z tohto dôvodu 

k schváleniu dodatku nedošlo. 

XLII. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 16.9.2013 

Uznesenie č. 434/2013 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. žiada 

primátora mesta a) prevziať parkovacie automaty a ostatné technické zariadenia od VINCI 

PARK Slovakia do 30.09.2013; b) zrušiť vyhlásenú verejnú súťaž a podmienky novej súťaže 

prerokovať na zasadnutí MsZ do 30.09.2013. 

Plnenie: 

a) splnené – dňa 30.09.2013 bola podpísaná kúpna zmluva; predávajúci VINCI Park 

Slovakia, s.r.o. a kupujúci Mesto Prešov; predmetom zmluvy bol odplatný prevod 

majetku – hnuteľných vecí za cenu 1 €; 

b) nesplnené – vyhlásená obchodná verejná súťaž bola zrušená a podmienky novej 

verejnej súťaže majú byť predložené na zasadnutie MsZ v Prešove v mesiaci 

november 2013 – vyjadrenie primátora zo dňa 22.10.2013. 

C. Uznesenia splnené po termíne 

XXXVI. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 6.5.2013  

Uznesenie č. 369/2013 k návrhu zmien a doplnkov 2012 Územného plánu mesta Prešov 

(ďalej len „ÚPN“) v bode 4. žiada prednostku MsÚ zabezpečiť obstaranie Zmien a 

doplnkov 2013 ÚPN, týkajúcich sa len zmeny funkčného využitia pozemkov parc. č. 7370/2 a 

7370/3, k. ú. Prešov (Kolmanová záhrada), na pôvodnú funkciu verejnej zelene. Termín: 

ihneď.  

Plnenie: splnené po termíne  

Materiál „Návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov“ bol predložený na 

zasadnutie MsZ dňa 28.10.2013, kde primátor materiál z rokovania stiahol - je bodom 

programu  dnešného zasadnutia MsZ. 

XXXIX. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 24.6.2013 
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Uznesenie č. 396/2013 k návrhu rozpočtového opatrenia č. 9 žiada primátora mesta Prešov 

predložiť podrobnú písomnú informáciu o rozpočtovom opatrení č. 8 – zvlášť o financovaní 

ZŠ Československej armády. Termín: júl 2013 

Plnenie: splnené po termíne 

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

č. 8 so zameraním na financovanie ZŠ Československej armády“ bola predložená na 

pokračovanie XLII. riadneho zasadnutia MsZ dňa 23.9.2013.  

Uznesenie č. 397/2013 k správe o záverečnom účte  mesta Prešov za rok 2012 a návrhu 

finančného usporiadania žiada primátora mesta,  

- aby do najbližšieho zasadnutia MsZ predložil opatrenia, ako sa chce mesto vysporiadať 

s krátkodobými záväzkami a dlhmi mesta; 

- zabezpečiť opakované posúdenia účtovnej závierky mesta Prešov nezávislým audítorom 

vzhľadom na zistenia hlavného kontrolóra mesta, jeho stanovisku k záverečnému účtu za rok 

2012 a vzhľadom na zistenia NKÚ SR z protokolu o výsledku kontroly stavu verejných 

financií a majetku v meste Prešov z apríla 2013. 

Plnenie: splnené po termíne 

Na XLII. riadne zasadnutie MsZ dňa 16.9.2013 bol predložený materiál „Opatrenia na 

vysporiadanie krátkodobých záväzkov a dlhov mesta Prešov“, ktorého súčasťou bolo 

vyjadrenie nezávislého audítora k požiadavke MsZ o opakované posúdenie účtovnej závierky 

mesta Prešov za rok 2012.  

Pokračovanie XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.6.2013 

Uznesenie č. 412/2013 k poslaneckému návrhu Mgr. Márie Čížikovej na opravu priestorov 

obradnej siene Mestského úradu v Prešove žiada primátora mesta pripraviť rozpočet opravy 

obradnej siene mestského úradu v rozsahu: výmena okien, inštalácia klimatizácie, maľba 

interiéru, prečalúnenie sedadiel a výmena podlahovej krytiny v sume maximálne do výšky 

50000 €.  

Termín: august 2013 

Plnenie: splnené po termíne 

Návrh rozpočtu predmetnej opravy bol predložený na pokračovanie XLII. riadneho zasadnutia 

MsZ dňa 23.09.2013. 

XLI. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 01.07.2013 

Uznesenie č. 427/2013 k návrhu na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 288/2012 z 21.11.2012 

k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času 

v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia žiada primátora 
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mesta predložiť konkrétny návrh na zabezpečenie fungovania Ekopark-u Holá hora pri ABC 

– Centre voľného času na najbližšie MsZ. 

Plnenie: splnené po termíne 

Materiál bol predložený na XLIII. riadne zasadnutie MsZ dňa 28.10.2013, kedy bol 

z rokovania MsZ stiahnutý. Je bodom programu  dnešného zasadnutia MsZ.  

D. Splnené uznesenia 

XXXVI. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 6.5.2013  

Uznesenie č. 370/2013 k návrhu VZN mesta Prešov č. .../2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 žiada primátora mesta Prešov, aby 

podal návrh na vydanie rozhodnutia pre umiestnenie stavby – stavebná uzávera v zmysle 

zákona č. 50/1976, ktorá sa navrhuje pre pozemky č. 7370/2 a 7370/3 k.ú. mesta Prešov, a to 

až do doby schválenia Zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov týkajúcich sa funkčného 

využitia daných pozemkov. 

Plnenie: splnené 

K vyhodnoteniu plnenia predmetného uznesenia bolo na ÚHK predložené nasledovné 

stanovisko: Primátor mesta Prešov cestou prednostky MsÚ Prešov Mgr. Kataríny Kirety na 

porade vedenia v úlohe č. 115/2013 kód úlohy 2013-SSÚ a U-PPR- U037 poveril oddelenie 

hlavného architekta podaním žiadosti na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie 

stavby - stav. uzávera parc. č. 7370/2 a 7370/3 k. ú. Prešov v termíne do 6. 6. 2013. Dňa 

6.6.2013 pod evidenčným č. 99590/2013 bol podaný Návrh na vydanie územného 

rozhodnutia pre stavebnú uzáveru na Mesto Prešov.  

Príslušný stavebný úrad (obec Ľubotice) posúdil predmetný návrh a zistil, že v súlade s 

ustanovením § 37 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, predložený návrh, doložená 

dokumentácia pre územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé 

posúdenie navrhovanej stavebnej uzávery. Stavebný úrad na základe § 35 ods. 2 stavebného 

zákona vyzval dňa 12. 6. 2013 navrhovateľa Mesto Prešov, aby v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia predmetnej výzvy doplnil návrh požadovaným spôsobom v stanovenej lehote. Z 

uvedeného dôvodu bolo územné konanie prerušené.  

Následne príslušný stavebný úrad  oznámením zo dňa 20.08.2013 oznámil verejnou 

vyhláškou začatie územného konania účastníkom konania v predmetnej veci a zároveň v 

súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.2013. Jeden z účastníkov konania a spoluvlastníkov 

pozemkov parc. č. KN C 7370/2 7370/3 k. ú. Prešov uplatnil námietky smerujúce voči 

„oznámeniu o začatí územného konania...“ 

Dňa 08.10.2013 stavebný úrad verejnou vyhláškou oznámil začatie konania so spodrobnením 

ďalších náležitostí návrhu a stanovil lehotu pre možnosť uplatnenia námietok.  

Pokračovanie XXXVI. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 14.5.2013 
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Uznesenie č. 378/2013 k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012 žiada 

primátora mesta Prešov o zabezpečenie vypracovania nového návrhu Štatútu udeľovania 

ocenení mesta Prešov a jeho predloženie na rokovanie Mestskej Rady a Mestského 

zastupiteľstva  v Prešove v termíne do 30.10.2013. 

Plnenie: splnené 

Požadovaný materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove dňa 14.10.2013. 

Na rokovanie MsZ bol predložený dňa 28.10.2013, kde bol primátorom stiahnutý a je bodom 

programu  dnešného zasadnutia MsZ. 

Pokračovanie XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.6.2013 

Uznesenie č. 406/2013 k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov 

obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov za rok 2012 poveruje primátora mesta na 

valných zhromaždeniach obchodných spoločností s účasťou mesta schváliť u každej ročnú 

účtovnú závierku a rozdelenie zisku. 

Plnenie: splnené 

Na valných zhromaždeniach spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Prešov REAL, 

s.r.o., Technické služby mesta Prešov, a.s., IPZ Prešov, a.s. a Správa a zimná údržba 

prešovských ciest, s.r.o., boli splnené požiadavky v zmysle uznesenia.  

Dňa 27.5.2013 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti MSS PREŠOV, s.r.o., na ktorom sa 

prerokovalo a schválilo zrušenie spoločnosti s likvidáciou ku dňu 27.05.2013 a bol 

vymenovaný likvidátor spoločnosti Ing. Ján Tirpák. Podľa vyjadrenia primátora, od 

uvedeného dňa robí  všetky úkony v mene spoločnosti vymenovaný likvidátor, ktorý je 

povinný zostaviť tzv. likvidačnú súvahu a súpis obchodného majetku a záväzkov ku dňu 

vstupu spoločnosti do likvidácie. V zmysle uvedeného sa už nekonalo Valné zhromaždenie 

spoločnosti, predmetom ktorého malo byť schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti. 

V stanovisku primátora k plneniu uznesenia sa ďalej uvádza, že u spoločností 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s., 1.FC TATRAN, a.s. a Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, v ktorých mesto Prešov nie je jediným ani väčšinovým akcionárom, nie je 

oprávnené zvolať valné zhromaždenie, ani požiadať o zvolanie, nakoľko schvaľovanie ročnej 

účtovnej závierky je predmetom riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. 

 

Uznesenie č. 413/2013 k poslaneckému návrhu Mgr. Petra Krajňáka na predloženie 

informatívnej správy o aktuálnej geologickej situácii poddolovaného územia Soľnej bane 

žiada primátora mesta a) predložiť informatívnu správu o aktuálnej geologickej situácii 

poddolovaného územia Soľnej bane v mestskej časti Solivar, b)  k prerokovaniu informatívnej 

správy žiada prizvať zástupcu Banského úradu v Košiciach. 

Termín: septembrové zasadnutie MsZ 

Plnenie: splnené 



 
 

 

Mesto 

Prešov 

 

 

Správa o kontrole plnenia uznesení za III. štvrťrok 2013 

 

 

Strana 

 

14/15 

 

 

 

F – MsÚ PO – 08 

Informatívna správa bola predložená na XLII. riadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo dňa 

16.9.2013, obsahovala o. i. stanoviská Obvodného banského úradu v Košiciach a Hlavného 

banského úradu v Banskej Štiavnici. 

XLI. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 01.07.2013 

Uznesenie č. 432/2013 k príprave a realizácii verejných obstarávaní a zrealizovaniu verejnej 

súťaže na poskytovanie služieb systému GISPLAN žiada primátora mesta a) pripravovať 

a realizovať verejné obstarávania len pri tých tovaroch a službách, ktoré sú kryté rozpočtom 

a schválené mestským zastupiteľstvom, b) zrealizovať verejnú súťaž na poskytovanie služieb 

systému GISPLAN  

Plnenie:  

K plneniu uznesenia bolo zo strany primátora predložené: 

a) splnené – Mesto Prešov pri procesoch verejného obstarávania postupuje v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení niektorých predpisov   

b) splnené – v mesiaci september 2013 bola realizovaná verejná súťaž zadávaná 

postupom  podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v z. n. p. Táto súťaž bola 

vyhodnotená dňa 25.09.2013. Najúspešnejším uchádzačom bola spoločnosť AutoCont 

SK a.s., Strojnícka 1, Prešov. Na základe výsledku verejnej súťaže bola uvedenej 

spoločnosti zaslaná dňa 16.10.2013 výzva na podpísanie zmluvy. 

XLII. riadne zasadnutie MsZ konané dňa 16.9.2013 

Uznesenie č. 433/2013 k návrhu Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta 

Prešov žiada prednostku MsÚ operatívne zriadiť a určiť správcu e-mailovej adresy 

kodex@presov.sk  

Plnenie: splnené 

K plneniu uznesenia bola útvaru kontroly poskytnutá informácia o zriadení e-mailovej adresy 

kodex@presov.sk, spustená bola k 17.10.2013. Správcom adresy je PaedDr. Jozef Smetana, 

vedúci oddelenia MKaPS a JUDr. Boris Gleza, právnik na MsÚ v Prešove. 

Pokračovanie XLII. riadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 23.09.2013 

Uznesenie. č. 460/2013 k návrhu rozpočtu na opravu obradnej siene Mestského úradu 

v Prešove žiada primátora mesta zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2014 

finančné prostriedky na realizáciu opravy obradnej siene v rozsahu podľa bodu 1 tohto 

uznesenia.  

Plnenie: splnené 

Návrh rozpočtu  mesta Prešov na rok 2014, Program 1. Interná činnosť, Podprogram 1.1 

mailto:kodex@presov.sk
mailto:kodex@presov.sk
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Činnosť a prevádzka mestského úradu, 717002 Rekonštrukcia a modernizácia obradnej siene 

– navrhuje 155000,-. Návrh rozpočtu bol prerokovaný v Komisii MsZ finančnej, plánovacej a 

správy mestských organizácií 25.10.2013; má byť predmetom najbližších rokovaní MsR 

a MsZ.  

Uznesenie č. 461/2013 k poslaneckému návrhu PhDr. Ivana Benka na zrušenie obchodnej 

súťaže a predloženie nového návrhu na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže – predaj 

nehnuteľností na ul. Hlavná č. 30 žiada primátora mesta predložiť nový návrh na 

uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na predaj predmetnej nehnuteľnosti v termíne čo 

najskôr. 

Plnenie: splnené  

Požadovaný návrh bol predložený v rámci majetkových prevodov na zasadnutie MsZ dňa 

28.10.2013, kde však  primátor materiál z rokovania stiahol. Majetkový prevod je súčasťou 

programu  dnešného zasadnutia MsZ. 

Záver:  

Kontrolou plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove konštatujeme, že z celkového 

počtu uznesení 29, bolo splnených 8, 3 uznesenia boli čiastočne splnené, 5 splnené po 

termíne a 13 nesplnených.  

Uznesenia, ktorých plnenie sme kontrolovali prvýkrát, teda, termín ich plnenia uplynul 

v priebehu tretieho štvrťroka: 7 splnených, 2 čiastočne splnené, 4 splnené po termíne a  7 

nesplnených.  Upozorňujeme, že pri niektorých uzneseniach chýba určený termín ich plnenia.  

Útvar hlavného kontrolóra sa v rámci kontrolnej činnosti k nesplneným uzneseniam, resp. 

uzneseniam v riešení vráti, ich plnenie opätovne vyhodnotí a predloží MsZ. 

 

 


