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~ Mestské zastupitefstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


zo XL VII. mimoriadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 31.3.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: mOr. Pavel Hagy?ri, primátor mesta 

/"""' 

Pritomní poslanci mestského zastupitel'stva - 29 podľa prezenčnej listiny 

Nepritomní poslanci mestského zastupiteľstva: 


MUDr. Peter Klein, nisomne (}sD~:lI'edlnen'í. .
. 
PhDr. Miehal Kaliňák, PhD., písomne ospravedlnený 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Katarína Kireta, prednostka ~estského úradu v Prešove 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

mOr. Maroš Handzo, '.,L.B, riaditel' sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Mgr. Ivana Iliašová. riadit<1ľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 
~ 

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

Ing. Miroslav Hudák. riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditeľ 'lekcie služieb občanom MsÚ 

Ing. Milena Kollarčíková. vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

mOr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Ligus. '1!avný architekt mesta 

Mgr. Peter Haas, vedúci odčder.ia školstva MsÚ 

PaedDr. Jozef Smetana, ved1Jci cdcelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ 

Vladimir Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu 

Mgr. Anna Polačková, odbor~,á rderentka 
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9 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Mgr. Tomáš Burgcr, PhD., asistent primátora mesta 


JUDr. Boris G1eza, právnik 


Iveta Fecková, odborná referentka 


Mgr. Svet1a.JIa Bučko\ á, zapisovateľka 


Za obchodné spoločnosti: 


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

~ 

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


Ing. JozefVišňov;;ký. výkonný riaditeľ TSmP, a. s. 


Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 


XLVII. m:moriadl1c zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov 

obchodných spoločností, zamestnancov mesta, zástupcov novinárskej obce a prítomných 

obyvatel'ov mesta. 

PREZENTAcIA - 21 prítomných poslancov 
/""'. 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 21, čím skonštatoval, že 

XLVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 

Prec!sedaj'.lc: ďale: uviedol. že návrh programu XLVII. mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v?:',ešove hol stanovený v pozvánke. V bode Rôzne nebol predložený 

žiaden písomný materiál, ani ústna informácia, takže tento bod programu sa nebude schval'ovať. 
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l:;;;! 	 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Ing. Richard Drutarovský, Stanislav Grega, Ing. Stanislav Kahanec, Mg. Stanislav Ferenc. 

Hlasovanie o návrhu Stanislava Gregu, poslanca mestského zastupitel'stva 

- "Ja by som dal návrh, aby interpe!ácie práve z toho 5.3. boli dnes spojené do jedného bodu a to 

hneďpoobede, okolo 14. OO hod. " 

JUDr. Pavel Hagyari. primátor mesta Takže navrhuješ, aby sme stiahli bod Interpelácieoo 

~ 

a v ďalšom zastupite!:wve. aby to bolo. To b'ldeme rokovať o novom zastupiteľstve, takže je návrh, 

aby sme stiahli bod Všeobecná diskusia . .. 

JUDr. Pavel ~""lagy"r'. ;:,rimátoT mesta. " Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Gregu, 

aby sa bod Interpelácie v tomto zastupiteZ:~tve zru.m. " 

PREZENTAcIA - 23 poslallcov 

HLASOVANIE 1', l: za: IS proti: 7 zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu programu XL VIL mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove ako celku. 
/'"'. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 15 proti: 3 zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: O 

Progrmr. XL VIL mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na 

základe predchádza,júceho hlasovania schválený takto: 

1. 	 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. 	 Informácia o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

Č. J012013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zríad'ovatd'skej pôsobnosti mesta Prešov. 

Predkladá: Mgr. ban? Ili:l!bvá. "iaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 
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I 1:1
Cj Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

3. Záver. 

V súlade s programom XL VIL mimoriadneho zasadnutia MsZ primátor mesta predniesol 

návrh na zriadenie návrhovej komisie a vol'bu jej členov na základe návrhu predsedov 

poslaneckých klubov v zmysle požiadavky pomerného zastúpenia v poslaneckých kluboch. Za 

členov návrhovej komisie boli navrhnutí tito poslanci: 

za Poslaneck~' klub SMER Sp a nezávislých poslancQv: .0 

Ing. Svetlana Pal'lovičová 
~ 

PhDr. Milan Laca 


za Klub nezávislých peslanco'!: 


PhDr. Radovan B?cčík, PhD., MBA 


Stanislav Grega 


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


Ing. Andrea Tur;3anová. 


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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 
~ 

HLASOVANIE 1'. J: za.: 18 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 2 

Primát,)r l'leSl.a skC11~t~tf:"al, že návrhová komisia bola zriadená a zvolená tak, ako bola 

navrhnutá. 

Za zapisovatel'ku bola predsedajúcim určená: 


Mgr. Svetlana Bučková 
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E; Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcim určení títo poslanci MsZ: 

PhDr. Ivan Benko Ä.Q)..~<>. 7 

Ing. Igor Andrejčák'A?, j:}: {lt«? ~ 
Mgr. Peter Krajňák/ / 

ROKOVANIE 

,-
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

2. 	 Informácia o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

Č. 1012013 o v}'~ke príspevkov na I:iastol:nú úhradu nákladov v školách a ~kolských 

zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov 

Predkladá: \1gr. Ivan!'. I1iawvá. riadítel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 


Materiál tvori píSOlI'.!1Ú prílohu zápisnice. 


JUDr. Pavel Hagyari, primáto" mesta vyhlásil na žiadosť Ing. Stanislava Kahanca, predsedu 

Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ - DS, MOST -- HÍD 10 minútovú prestávku. 

Materiál predložila Mgr. Ivana I1iašová, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ, ktorá 

uviedla - "Je tú 1.')(;/ .'nfarmáda é) prOfeste prokurátora. nakoľko súčasný stav je taký, že protestom 

napadnuté všeobecne záväzné nariadenie je už zrušené a nahradené novým, " 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - ., Prebehla aj diskusia k tomuto bodu. Znamená 

teda, že je potrebné iba hlasova" o uznesení. " 

Ing, Svetlana Pav1 0vič0vá, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Dovolim si dať návrh, 
r-. aby z dnešného zasIUpiteľstva, teda pokiaľ sa kolegovia poslanci s tým stotožnia a tí, ktorí zahlasujú 

za, ja osobne sa vzdávam odmeny za toto zastupiteľstvo. Ďakujem. " 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v písomných materiáloch, 

PREZENTÁCIA- 17 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 3 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: 13 

Hlasovanie zn,šené. 

JUDr. Pavel Hagyari. primátor mesta - .. Je tam chyba, pretože nevidím tu pána poslanca 

Kahanca ajeho karta je zasunutá, Prosím technikov, aby vyriešili tento problém. Prosím technikov 

o opätovnú prezentáciu, " 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov i 

Opätovné hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v písomných materiáloch. 

PREZENTÁCIA -16 puslancov 

HLASOVANIE ~. 5: za: 16 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

M~t~H, zastupitcl'stvo sehváIi10 uzner.mie 

~íslo: 50812014 
~ 

Hlasovanie o návrhu Ing. Svetlany Pavlovičovej, poslankyne mestského zastupitel'stva. 

Ing. Svetlana Pavlovičová, poslankyňa mestského zastupitel'stva - "Doplním, že je to návrh 

za Poslanecký klub SMER -- SD a nezávislých poslancov. ĎakUjem. " 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - Treba poveda'; že to uznesenie je v zásade 

odporúčajúce nie je z(.fv(jZ'1é že nie je motné uznesením mestského zastupitel'stva ne.yplatit' 

tieto odmeny. fo znamená teda. že ide o deklaratórne. SMr ukázať dobrú vôľu. že za pol hodiny 

práce nepatrí celá odmena Treba povedať, .te skutočne pre tých, ktorí budú žiadat: aby odmeny 

boli vyplatené, vyplatené oj hudú. " 

PREZENTÁCIA -I.i pllslam:ov 
r-

HLASOVANIE Č. 6: za: 14 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupitel'stvo sehválilo uznesenie 

~islo: 509/2014 
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,:;1 
Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov , 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 09.46 hod, - "Dámy apání, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, týmto bol program dnešného 

XIV!l mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v PreJove vyčerpaný. Ďala4em Vám za 

účasťa vyhlasujem dne.fné rolwvanie za ulwnčené. " 

Zápisnica zo XLVII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

je spracovaná na zftkl8d'? zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade 

v Prešove. 

c~··· " ~/> 
I
ľuj)pJ 

/ 
·--------ŕ"--~-

Mgr. Katarina KlRETA JUDr. Pavel HAGYARI 


prednostka M.~Ú primátor mesta 


Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková PhDr. Ivan Benko JS! ~ ~ 
/ tt:Cä)

Ing. Igor Andrejčák f· 1 /.~~. 
Mgr. Peter Krajňákhéiv,f;~ 
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