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e Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 1. riadnebo rokovania 
Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 10.2.2014 

Prítomní členovia MsR: 


doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, MUDr. Vasiľ Janko, MUDr. Peter Klein, 

~ 

PhDr. Mikuláš Komanický, PhDr. Milan Laca, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Svetlana Pavlovičová, 

JUDr. René Pucher, Ing. Andrea Turčanová 

Neprítomný: 

PaedDr. Miroslav Benko, písomne ospravedlnený 

Prítomný: 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Ďalil prítomní: 

Mgr. Katarína Kirem, prednostka Mestského úradu v Prešove, JUDr. Maroš Handzo, LL.B., 
~ 

riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činnosti MsÚ, JUDr. Beáta Findišová, právnička, 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, hovorkyňa primátora mesta, Mgr. Svetlana Bučková, 

zapisovateľka. 

Overovatelia uznesení a zápisnice: 

doc. PhDr. Štefánia AndraščÍková, PhD., MPH 


PhDr. Milan Laca 


Ing. Andrea Turčanová 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zapisovatel'ka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


1. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove otvoril a viedol JUDr. Pavel Hagyari, 

primátor mesta. Privítal členov mestskej rady a ostatných prítomných. 

Na začiatku rokovania MsR z 10 členov bolo prítomných 9 členov MsR - primátor mesta 

skonštatoval, že MsR v Prešove je uznášaniaschopná. 

~ 

Primátor mesta infonnoval, že návrh programu I. riadneho rokovania Mestskej rady 

v Prešove bol stanovený v pozvánke. 

V rámci bodu "Rôzne" boli predložené tieto materiály: 

• 	 Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov: 

a) 	 za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v Prešove a do jedného roka 

pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto 

lokalite dostupnou linkou MHD; 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou v Prešove; 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova IO v Prešove do Plánu investičnej výstavby mesta 

Prešov na rok 2014 .--. 
Vzhľadom n~ to, že Komisia MsZ v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií zapracovala tieto návrhy do rozpočtového opatrenia tento materiál predsedajúci 

stiahol z l. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove. 

• 	 Návrh na zníženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení 

mesta Prešov priamou investíciou do výmeny vybraných typov svietidiel s možnosťou 

získania nenávratného grantu vo výške 20 % investície 

• 	 Návrh na zvolanie XLVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

• 	 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sút'3Že na uzavretie koncesnej zmluvy na 

prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov 
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tJ 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Na stôl Vám boli predložené nasledovné materiály: 

• 	 Uznesenie z Komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie, 

Príloha Č. 3 - Grafický plán zóny plateného parkovania v meste Prešov 

Príloha Č. 4 - Zóna plateného parkovania v meste Prešov - vyznačenie pásiem 

- všetko k materiálu Č. 2 Návrh Všeobecne závllzného nariadenia mesta Prešov č. .. .12014 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov; 

,.-	 • Uznesenie z Komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie - k materiálu č. 3 Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických 

a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov ana ostatnom území mesta Prešov 

v IL polroku 2013 a zhodnotenie za rok 2013; 

• 	 Uznesenie z Komisie Mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie a nový návrh na uznesenie - k materiálu Č. 4 Návrh na zmenu dopravnej licencie 

mestskej hromadnej dopravy v Prešove; 

• 	 Žiadost' Spoločenstva vlastníkov bytov Vl, Mirka Nešpora 29, Prešov a Spoločenstva 

vlastníkov bytov EKOCENTRUM, Mirka Nešpora 45, Prešov o opätovné zaradenie VZN 

mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 

ro 	 o spoločenstvá vlastníkov bytov. 

Zároveň predsedajúci navrhol zmenu poradia bodov programu dnešného rokovania, a to 

nasledovne: 

• 	 Ako bod 2 prerokovať pôvodný bod 6, 

• 	 Ako bod 3 prerokovať pôvodný bod 5, 

• 	 Ako bod 4 prerokovať pôvodný bod 2, 

• 	 Ako bod 5 prerokovať pôvodný bod 4, 

• 	 Ako bod 6 prerokovať pôvodný bod 9-2, 

• 	 Ako bod 7 prerokovať pôvodný bod 9-4, 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

• 	 Ako bod 8 prerokovať pôvodný bod 7, 

• 	 Ako bod 9 prerokovať pôvodný bod 8, 

• 	 Ako bod 10 prerokovať pôvodný bod 3, 

• 	 Ako bod II prerokovať pôvodný bod 9-3. 

K návrhu programu vystúpili JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, členovia mestskej 

rady - Ing. Andrea Turčanová, Ing. Svetlana Pavlovičová, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, 

PhD., MPH, PhDr. Milan Laca. 

, 

Členovia mestskej rady prijali starostov obce Bzenov, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý 

Šariš, Ruská Nová Ves, Teriakovce a Záborské, ktorých zastupovala starostka obce Bzenov 

Ing. Helena JuľaŠOvá. JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta informoval starostov, že členovia 

mestskej rady diskutovali o ich liste Kalkulácia nákladov MHD - zistenia, ale mestská rada je 

poradný orgán a na list, ktorý bol doručený nie je možné reagovať bez odborných stanovísk. 

Členovia mestskej rady došli k v!ičšinovému záveru, že je potrebné, aby starostovia rokovali 

s predslavenstvom Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR - za 8, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

~ 
Program l. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

l. 	Otvorenie 

2. Návrh rozpočtových opatreni č. l a č. 2 

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

3. 	Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

4. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2014 o dočasnom parkovani 

motorových vozidiel na vymedzenom územi mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

5. 	Návrh na zmenu dopravnej licencie mestskej hromadnej dopravy v Prešove 

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

6. Návrh na zníženie nákladov 	na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení 

mesta Prešov priamou investíciou do výmeny vybraných typov svietidiel s možnosťou 

získania nenávratného grantu vo výške 20 % investície 

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

MsÚ 

7. 	Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzavretie koncesnej zmluvy na 
, 

prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov 

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

8. 	Návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadenim sekcie strategického rozvoja MsÚ 

9. Vyhodnotenie 	 Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunit mesta Prešov 

a navrhované priority a opatrenia Akčného plánu na roky 2014 - 2015 

Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

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

rezervácii Prešov ana ostatnom území mesta v II. polroku 2013 a zhodnotenie za rok 2013 

Predkladá: Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
/"' 

ll. 	Návrh na zvolanie XL VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka MsÚ v Prešove 

12. 	 Záver 
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i:;! . Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

ROKOVANIE: 

r-

2. Návrh rozpočtových opatreni č. 1 a Č. 2 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ - návrh rozpočtových opatrení č. 1 a č. 2 je predložený na základe 

obdŕžaného príjmu z predaja pozemkov a požiadaviek správcov programov na zmeny rozpočtu 
r· 

mesta Prešov na rok 2014. Dňa 3.2.2014 bol tento materiál prerokovaný v Komisii MsZ finančnej, 

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

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Svetlana 

Pavlovičová, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Mikuláš Komanický, 

PhDr. Milan Laca, Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Peter Klein a Mgr. Katarína Kireta, prednostka 

Mestského úradu v Prešove, Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ, 

JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ. 
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Š 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
--_... 

IDasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, členky mestskej rady - aby sa 3 000 000 

z prostriedkov Národnej diaľničnej spoločnosti využili na investície v meste Prešova 5 000000 

na úhradu splátok z úverov - za 2, proti O, zdržalo sa 7, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

IDasovanie o návrhu MUDr. Vasiľa Janka, člena mestskej rady - aby sa rezervný fond 

rozšíril o l 600000 € na 2300000 € - za 2, proti O, zdržalo sa 7, nehlasovalo O. 

~ Návrh neprijatý. 

Na základe pripomienok (ZŠ Bajkalská, omietnutie; MŠ Solivarská, odizolovanie, oprava 

fasády; chodník Solivarská, ... ), ktoré odzneli v rámci diskusie, a ktoré budú opätovne 

prerokované v rámci poslaneckých klubov bol predložený návrh na uznesenie upravený. Mestská 

rada hlasovala nasledovne: 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh rozpočtových opatrení č. l a Č. 2 s pripomienkami, 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

/". 	 schváliť návrh rozpočtových opatrení č. 1 a č. 2. 

- za 7, proti 2, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 1/2014 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:I;;;' 
Mesto Prešov 

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ - majetkové prevody boli prerokované Komisiou Mestského zastupiteľstva 

r-- v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta, stanoviská komisie sú súčasťou materiálu. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Vasiľ Janko, PhDr. Milan Laca, 

PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Ľudovít Malaga, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, 

Ing. Svetlana Pavlovičová, MUDr. Peter Klein a Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, členky mestskej rady - majetkový prevod 

číslo 24, za cenu 3 000 € - za 3, proti O, zdržalo sa 5, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

ŕ"' 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, členky mestskej rady - majetkový prevod 

číslo 26 presunúť do časti neschváliť - za 4, proti O, zdržalo sa 5, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Vasiľa Janka, člena mestskej rady - majetkový prevod číslo 

32 presunúť do časti neschváliť - za 2, proti O, zdržalo sa 6, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Petra Kleina a MUDr. Vasiľa Janka, členov mestskej rady 

majetkový prevod číslo 34 - zmeniť fonnou obchodnej verejnej súťaže - za 7, proti O, 

zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu PhDr. Mikuláša Komanického a Ing. Ľudovíta Malagu, členov 

mestskej rady - majetkové prevody číslo 48, 43 a 39 presunúť do časti schvaľuje s podmienkou, 

že v majetkovom prevode číslo 43 bude cena tak, ako navrhuje komisia - za 7, proti 0, 
/"' 

zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 


Návrh prijatý. 


Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku za 7, proti l, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 212014 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....12014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom územi mesta Prešov 

~ 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu 

a urbanistiky MsÚ - tento návrh nariadenia je spracovaný na základe platnej legislatívy, bol 

predložený na rokovanie Komisie MsZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie, pripomienkovaný v internom pripomienkovom konaní a predložený na 

pripomienkovanie poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove. Ďalej má byť v zmysle 

zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený na verejné pripomienkovanie a následne 

na schválenie v mestskom zastupiteľstva s predpokladaným tennínom február 2014. 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Vasiľ Janko a Ing. Marián Harčan'k, 

riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrey Turoanovej, členky mestskej rady - v Článku 7 ods. 4 sa 

na konci pripája veta: "Na vydanie vyhradzovacej parkovacej karty sa nevzťahujú ustanovenia 

Článku 8 tohto všeobecne záväzného nariadenia." - za 6, proti O, zdržalo sa 3, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku za 7, proti I, zdržalo sa l, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

člslo: 312014 

5. Návrh na zmenu dopravnej licencie mestskej hromadnej dopravy v Prešove 

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

Materiá! tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Marián Harčarľk, riaditeľ sekcie stavebného úradu 
~ 

a urbanistiky MsÚ - mesto Prešov obdfžalo od Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. dňa 

3.12.2013 návrh na začatie konania o zmene dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú 

dopravu na vykonávanie osobnej autobusovej pravidelnej mestskej dopravy na území mesta 

Prešov so zastávkami na území mesta Prešov. Návrh na zmenu dopravnej licencie spočíva 

v rozšírení súboru autobusových liniek zriadením autobusovej linky č. 13 (prevádzkovanie linky 

na trase "Veľká Pošta - Ľubotice Vyšná ŠebastoválSeverná a spät~') s cierom prevádzkovat' na 

tejto autobusovej linke osobnú autobusovú pravidelnú mestskú dopravu v súlade so záujmom 

dopravcu, príslušných obcí, mesta a cestujúcej verejnosti. Materiál bol prerokovaný v Komisii 

MsZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, stanovisko je súčasťou 

materiálu. 
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Mesto Prešov 

v diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, doc. PhDr. Štefánia Andraščiková, PhD., 

MPH, JUDr. René Pucher, MUDr. Vasiľ Janko, MUDr. Peter Klein, Ing. Ľudovít Malaga 

a Ing. Marián Harčarlk, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ. 

Na základe pripomienok, ktoré odzneli v rámci diskusie bol predložený návrh na uznesenie 

upravený. Mestská rada hlasovala nasledovne: 

Mestská rada v Prešove 
~ 

odporúča 

predstavenstvu Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. 


opätovne prehodnotiť návrh na zmenu dopravnej licencie mestskej hromadnej dopravy v Prešove. 


- za 9, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 


Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 412014 

6. Návrh na zníženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení 

mesta Prešov priamou investíciou do výmeny vybraných typov svietidiel s možnosťou 

'---
získania nenávratného grantu vo výške 20 % investície .. 

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

činností MsÚ 

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej 

správy a verejných činností MsÚ - ide o výmenu l 000 kusov energeticky neefektívnych 

a zastaralých výbojkových svietidiel za svietidlá s LED technológiou. Náklady na túto investíciu 

predstavnjú sumu 518 000 €, grant, ktorý môže mesto získať je 20 % z tejto sumy a celková 

ročná úspora je vyše 42 000 € ročne. Návratnosť je IO rokov, životnosť svietidiel 20 rokov 
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Mesto Prešov 

a požadovaná záruka bude 10 rokov. 

pri prerokovávaní materiálu bol prítomný Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ a Ing. Peter Bindas, výkonný riaditeľ obchodnej 

spoločnosti IL Prešov, s. r. o. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - MUDr. Vasiľ Janko, MUDr. Peter Klein a JUDr. Maroš Handzo, L1.B., 

riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ. 

~ 

Hlasovanie o návrhu na uzoesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli - za 9, 

proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 512014 

7. 	 Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb 

v Pamiatkovej rezervácii Prešov ana ostatnom území mesta v II. polroku 2013 

a zhodnotenie za rok 2013 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu 

a urbanistiky MsÚ - správa bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Prešove za II. polrok 20\3. Správa bola prerokovaná v Komisii MsZ v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, stanovisko komisie je súčasťou 

materiálu. 
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Mesto Prešov 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

člen mestskej rady - MUDr. Vasiľ Janko a Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného 

úradu a urbanistiky MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli - za 8, 

proti O, zdržalo sa 1, neblasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 
~. 

(!fsIo: 612014 

8. 	 Návrb na scbválenie podmienok obcbodnej verejnej sút'ale na uzavretie koncesnej 

zmluvy na prevádzku platených verejných parkovísk a pouli(!nébo parkovania v meste 

Prdov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ - návrh je predložený na základe uznesenia Mestského zastupitel'stva 
~ 

v Prešove č. 434/2013 zo dňa 16.9.2013. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Peter Klein, Ing. Ľudovít Malaga, 

PhDr. Mikuláš Komanický, MUDr. Vasiľ Janko a Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského 

úradu v Prešove, Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 
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Mesto Prešov 

Na základe pripomienok, ktoré odzneli v rámci diskusie bol predložený návrh na 

uznesenie upravený. Mestská rada hlasovala nasledovne: 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzavretie koncesnej zmluvy na 

prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov so zmenou 

v časti B.3 PODMIENKY ÚČASTI v bode 5. vypustiť zátvorku. 

,--. 	 a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzku 

platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov. 

- za 7, proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

Me.dská rada prijala uznesenie 

číslo: 7/2014 

9. Návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadenim sekcie strategického 

rozvoja MsÚ uznesením č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

schválilo zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek na 

území mesta Prešov v sume 7 mil. € spôsobom financovania PPP so základnou podmienkou 10 

ročnej splatnosti a požiadalo primátora mesta predložiť návrh súťažoých podmienok a návrh 

vecnosti použitia finančných prostriedkov. Materiál sa zaoberá len návrhom súťažoých 

podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie a súvislej údržby miestnych 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

komunikácií a križovatiek na území mesia Prešov v celkovom rozsahu lOmil. €. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesia, 

členovia mestskej rady - MUDr. Vasiľ Janko, PhDr. Mikuláš Komanický, MUDr. Peter Klein, 

Ing. Andrea Turčanová, Ing. Ľudovít Malaga a Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie 

strategického rozvoja MsÚ, JUDr. Maroš Handw, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy 

a verejných činností MsÚ. 

r-- Na základe pripomienok, ktoré odzneli v rámci diskusie bol predložený návrh na 

uznesenie upravený. Mestská rada hlasovala nasledovne: 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie a súvislej údržby 

miestnych komunikácii a križovatiek na území mesta Prešov s pripomienkami 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

wbrať na vedomie návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie 

a súvislej údržby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov. 

za 7, proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

~, 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 812014 

10. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunit mesta Prešov 

a navrhované priority a opatrenia Akčného plánu na roky 2014 - 2015 

Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 


Materiál tvorí písonmú prílohu zápisnice. 
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--_............-


Predložený materiál uviedol PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 

obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb 

voblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja 

sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové 

podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie {§ 83 ods. 2 zákona Č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani 

/""' 
(živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisov). 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, Ing. Ľudovít Malaga a PhDr. Matúš Háber, 

riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli - za 9, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 912014 

~ 

11. Návrh na zvolanie XLVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 

preložila návrh na zvolanie XLVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove na 

deň 24. februára 2014 (pondelok) o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, 

Jarková ul. č. 24, s predloženým návrhom programu. 

Strana 16117 

F - MsÚ/SP-0l/25/l 




000 
1 1 

Mestské rada v Prešove 	 Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

~._-

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Andrea TUTČanová, MUDr. Vasiľ Janko a Mgr. Katarína Kireta, 

prednostka Mestského úradu a v Prešove. 

Hlasovanie o návrhu na uzneserue tak, ako je uvedené v písomnom materiáli - za 7, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

.--- číslo: 1012014 

Program L riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove bol vyčerpaný. JUDr. Pavel 

Hagyari, primátor mesta, poďakoval za účasť členom mestskej rady i ostatným prítomným 

a rokovanie o 13.00 hod. ukončiL 

Zápisnica z l. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe 

zvukového záznamu. 

1/ 
~ !{A);(1LJ .~ 

Mgr. 	 Katarína K IRE T A JUDr. Pavel H A G Y A R I 

prednostka MsÚ primátor mesta 

Zapisovateľka: 	 Overovatelia zápisnice: tl~U 
Mgr. Svetlana Bučková 	 doc. PhDr. Štefánia ÄdraMíková, PhD., MPH 

PhDr. Milan Laca ~t\...-J
1'~ty Ing. Andrea Turčanová 
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