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e Mestské zastupitefstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z pokračovania XL VIII. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 7.4.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

r-- Pritomní poslanci mestského zastupiteľstva - 27 podľa prezenčnej listiny 

Nepritomní poslanci mestského zastupiteľstva: 

• doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, písomne ospravedlnená 

• PhDr. Martin Lipka, PhD., písomne ospravedlnený 

• PhDr. Michal Kaliňák, PhD., písomne ospravedlnený 

• Mgr. Radovan Gondžúr, písomne ospravedlnený 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 


Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

~ 

Mgr. Ivana Ilia.~ová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

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

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditeľ 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. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia dani a poplatkov MsÚ 

Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ 

PaedDr. Jozef Smetana, vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove • Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

Vladimír Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu 


Mgr. Anna Polačková, odborná referentka 


Mgr. Tomáš Burger, PhD., asistent primátora mesta 


JUDr. Boris Gleza, právnik 


Iveta Fecková, odborná referentka 


Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 


Za mestskťi organizáciu a obchodné spoločnosti: 
~ Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov 


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


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


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


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


zástupcovia novinárskej obce. 

Pokračovanie XL VIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril 

a viedol mDr. Pavel Hagyari, prímátor mesta. Privítal zástupcov mestskej organizácie, 

obchodných spoločnosti, poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, zástupcov 

/' novinárskej obce a prítomných obyvateľov mesta. 

PREZENTÁCIA -19 pritomných poslancov 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 19, čím skonštatoval, že 

pokračovanie XL VIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove je 

uznášaniaschopné. 

Predsedajúci ďalej uviedol, že v rokovani sa bude pokračovať podľa už schváleného programu 

XL VIII. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorý bol stanovený v pozvánke na 

pokračovanie XL VIII. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
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Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

l. 	 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

3. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

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

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

6. 	 Návrh na predÍženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Prešov na roky 2008-2013 do konca roku 2014. 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

7. 	 Správa o implementovanom projekte "Prešov - ZŠ Májové námestie" financovaného zo 

ŠF EÚ - Regionálneho operačného programu. 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

8. 	 Informatívna správa o činnosti Mestskej polfcie v Prešove za rok 2013. 


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


9. 	 Informácia o možnosti rozšírenia cintorína v Nižnej Šebastovej -lokalita Grófske. 

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

Rôzne: 
/,-., IO. Správa o schváleni projektového zámeru s názvom "Elektronizácia služieb mesta Prešov" 

v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

ll. Návrh Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove a schválenie projektového zámeru "Prešov, 

PKO - obnova pamiatky". 

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

činností MsÚ 

12. 	 Záver. 
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:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Predsedajúci pripomenul, že za členov návrhovej komisie mestského zastupiteľstva boli zvolení 

títo poslanci mestského zastupiteľstva: 

• PhDr. Milan Laca (predseda návrhovej komisie), 

• MUDr. Miroslav Lukáč, 

• PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, 

• Stanislav Grega, 

• MUDr. Vasiľ Janko. 

Za zapisovateľku na XL VIII. riadnom zasadnutí mestského zastupitel'stva bola určená 

zamestnankyňa mesta Mgr. Svetlana Bučková. 

Za overovatel'ov uznesení a zápisnice zo XLVIII. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

boli určení títo poslanci mestského zastupiteľstva: 

• JUDr. Katarína Ďurčanská, 

• PhDr. Milan Laca, 

• Mgr. Stanislav Ferenc. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku na zasadnutie 
/-~, 

návrhovej komisie. 

ROKOV ANIE 

Strana 4/20 

F - MsÚ/SP-O 1/24/1 



1;;;1 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

Dokončenie bodu 3. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

PhDr. Milan Laca, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

" V bode Interpelácie pokiaľ som evidoval zaznel návrh na uznesenie od pána PhDr. Dupkalu, ja 

by som ho teraz poprosil, aby tento návrh ešte raz prečítal. " 

PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec mestského zastupiteľstva - "Ja si dovolím ešte raz 

zopakovať to isté, čo predpár dňami. Čítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje presun finančných prostriedkov z Programu č. 9 Strategický rozvoj, položka: 

9.3.0911700 Rezerva pre rozdelenie podľa potrieb VMČ 1-7 Investičná výstavba -50000,- ena 

Program Č. 7 Všeobecne prospešné služby pre VMČ č. 6 na ekonomickú klasifikáciu 600 a 700, 

a to takto: V rámci opravy a údržby zakúpenie a osadenie detského multifunkčného ihriska vo 

vnútrobloku ulíc Bratislavská - Laca Novomeského - Arm. gen. Svobodu a osadenie 

antivandalských parkových lavíc a košov v počte 25 ks lavičiek a 25 ks košov. " 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec 

mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 1: za: 19 proti: l zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: l 

.~. 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 513/2014 

PhDr. Milan Laca, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

" Teda k bodu číslo 4 Návrh na schválenie majetkových prevodov. Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie po prvé informáciu atď. bezo zmeny, ďalej časť zrušuje číslo 2 bezo zmeny, časť 

schvaľuje číslo 3 bezo zmeny, číslo 4 bezo zmeny, pod číslom 5 návrh návrhovej komisie bezo 

zmeny, číslo 6 bezo zmeny, číslo 7 bezo zmeny, z návrhovej komisie čislo 8 bezo zmeny, v čísle 9 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove VS1:1ačok: 

Mesto Prešov 

navrhujeme cez návrhovú komisiu úpravu a síce, prečítam, aby to bolo jasné: 9. Zámer 

dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípod hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

podpory kultúrneho livota v meste Prešov, a to pozemkov: 

- parc. Č. , uvedené parc. Č. 4912/1, ostatná plocha o výmere 19355 ml, 

- parc. Č. 4913, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 927J ml, 


na lokalita Táborisko, LV č. 6492, 


a stavieb umiestnených na týchto pozemkoch, 

spolu tvoria areál Amfiteátra, na Hollého Č. l, na dobu zmena z 25 na 20 rokov pre Občianske 
r- zdrulenie Amfiteáter Prešov, Floriánova 6, 

za cenu l €!ročne + úhrada za slulby spojené s užívaním nehnuteľnastí, 

a nasledovnými podmienkami: 

- pri odrážke číslo l bude zmena: vynaloženie investfcií do predmetu nájmu nájomcom vprvom 

roku 150 000 € a do ďalších troch rokov 350 000 e, bez nároku na refundáciu odprenajímateľa. 

Odrážka tretia a štvrtá sa nemenia. To je zmena v 9 oproti pôvodnému návrhu, ktorú predkladá 

návrhová komisia. Ďalej budeme hlasovaťo tejto zmene alebo ideme ďalej. Myslím, že by sme mali 

ísť ďalej, pán primátor. Celý návrh poviem. Ďalej 10 nie neschvaľuje, ale stiahnuté z rokovania 

a ďalej z toho doplnku, ktorý sme dastali ako dodatok zrušuje 11 bezo zmeny, a mení 12 tam bude 

zmena ide o zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

podpory rozvoja regiônu a tvorby nových pracovných miest, len uvediem pôvodná výmera 

'--" 35000 m' za cenu 28 €lm' mení na Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu podpory rozvoja regiónu a podpory tvorby nových pracovných miest, 

týkqiúci sa časti pozemku porc. Č. J428/1, ostatná plocha o výmere pôvodne cca 40226 m' zmena 

na 50 226 m~ pre spoločnosť ako je uvedené, odrážka posledná za cenu 28 €1m2 ostáva bezo 

zmeny. Toto je pán primátor návrh návrhovej komisie. " 

Pavel Hagyari, primátor mesta vyhlásil na žiadosť JUDr. Reného Puchera 10 minútovú 

prestávku na poradu Klubu nezávislých poslancov. 
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::;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove : Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

Hlasovanie o návrhu Ing. Svetlany Pavlovičovej, poslankyne mestského zastupiteľstva 

"Dávam návrh, aby bod číslo 5 bol stiahnutý z tohto materiálu. " 

PREZENT ÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 2: za: 13 proti: 4 zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

r- Hlasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva 

" V bode pod poradovým číslom 8 varianta B s doplnením podmienky uzatvorenia podnájomnej 

zmluvy pre Slovenský zväz bedmintonu. " 

PREZENTÁCIA 23 poslancov 

HLASOVANlE č. 3: za: 10 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Tak bod číslo 7 zámer predaja ten by znel: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, 

ďalšia časť textu by vypadla. " 
,,"'-, PREZENT ÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 4: za: II proti: O zdržalo sa: II 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva 

aby sme o bodoch l a 9 hlasovali osobitne. 

PREZENT ÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 5: za: II proti: O zdržalo sa: 13 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 
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S Mestské zastupiterstvo v Prelove IVýtlačok: 


Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie, mimo 5, ktorá bola stiahnutá. 

PREZENT ÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 17 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čfslo: 51412014 
~ 

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako pripadov hodných osobitného zreteľa 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

ktorý uviedol- "Predkladám návrh na schválenie majetkových prevodov afw prípadov hodných 

osobitného zreteľa. Jednotlivé majetfwvé prevody boli schválené vpodobe zámeru mestským 

zastupiteľstvom následne boli zverejnené v zmysle príslušnej legislatívy a preto v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetfwm mesta neboli opätovne prerofwvávané ani 
, v fwmisii. ani v mestskej rade a sú predložené priamo na toto zasadnutie mestského zastupiteľstva. " 

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

JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, 

Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Svetlana Pavlovičová, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Ivan Benko, 

Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Stanislav Ferenc. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta vyhlásil IS minútovú prestávku pre návrhovú 

komisiu. 
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I;:; Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

PhDr. Milan Laca, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Predkladám návrh na uznesenie v bode 5 Návrh na schválenie majetkových prevodov ako 

prípadov hodných osobitného zretel'a v zastúpení návrhovej komisie. Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove schvaľuje po prvé bezo zmeny, bod 2 návrh stiahnuť, bod 3 návrh stiahnuť a bod 4 bezo 

zmeny. Všetko pán primátor. " 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského. poslanca mestského zastupiteľstva 

aby sme o každom bode hlasovali osobitne. 
ŕ' PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: II proti: O zdržalo sa: II 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva - "Ja dávam 

protinávrh proti návrhovej komisii, bod 3 ponechať tak, ako bol navrhnutý. " 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 5 proti: l zdržalo sa: 17 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 
/' 

Hlasovanie o návrhu PhDr. Ivana Benka, poslanca mestského zastupiteľstva - "Chcel by 

som poprosiť, aby dvojka zostala tak, ako je v návrhu. " 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 9: za: 5 proti: O zdržalo sa: 16 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 
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\:;1 	 Mestské zastupitefstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie, teda budeme schvaľovať bod 1 a 4. Primátor mesta 

skonštatoval, že na schválenie je potrebné 3/5 všetkých poslancov, t. j. 19. 

PREZENT ÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č. IO: za: 16 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo uznesenie k tomuto bodu neprijalo. 

/""""' JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "Ďalším materiálom rokovania je Návrh na 

predÍženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 

2008-2013, avšak páni poslanci, panie poslankyne, mám návrh, pretože ma požiadal riaditeľ PKO, 

pán Chlapeéek, aby sme tento bod Návrh Štatútu Parku kultúry a oddychu, hlavne schválenie 

projektového zámeru PKO - obnova pamiatky prejednali teraz, vzhľadom k tomu, že zajtra je 

posledný detí lehoty a potrebuje poslať dnes všetky dokumenty. Takže ja nechám hlasovať o tomto 

návrhu, aby sme tento bodpredradili, materiál má predlOŽÍ(' teda aj pani Iliašová a pán Smetana. " 

Hlasovanie o predradení materiálu. 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 11: za: 21 proti: O zdri:alo sa: 1 
r'. nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

6. Návrh 	Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove a schválenie projektového zámeru 

"Prešov, PKO - obnova pamiatky" 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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9 	 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Materiál predložil PaedDr. Jozef Smetana, vedúci oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ, ktorý uviedol- " V zastúpení pána riaditeľa vnútornej správy a verejných 

činností predkladám návrh Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove a zároveň schválenie 

projektového zámeru "Prešov, PKO - obnova pamiatky." Materiál sa skladá z dvoch častí, 

obsahuje návrh nového Štatútu PKO, ktorý predkladáme z dôvodu legislatívnych zmien 

a rozšírenia činnosti našej mestskej príspevkovej organizácie PKO a zároveň druhá časťmateriálu 

tvorí už avízované schválenie projektového zámeru" Prešov, PKO - obnova pamiatky ". V prípade 

ďalších otázok zodpovie pani riaditeľka sekcie strategického rozvoja, resp. pán riaditeľPKO, " 

r--

Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ Parku kultúry a oddychu v Prešove - "K tomuto materiálu 

na úvod tol'ko, že je tuná možnosť získať prostriedky na ďalšiu etapu rekanštrukcie objektu 

Čierneho orla s tým, že cez Regionálny operačný program do rekonštrukéných prác boli zahrnuté: 

oprava vonkajšieho schodišťa s montážou elektrického zariadenia pre imobilných spoluobčanov, 

potom je tam zahrnutá/asáda a reštaurátorské práce hlavnej sály kamplet + repasovanie všetkých 

dverí v objekte. Zároveň je do tejto ceny zahrnutý aj stavebný dozor a doplnenie IKT zariadenia. 

Celkavý objem je vo výške 2239913 e s tým, že je potrebné 5 % spolufinancovanie vlastníkam 

objektu, čiže mesta. " 

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

~ 	 Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Ivan Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Stanislav Ferenc, 

Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala 

a Mgr. Ivana I1iašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ 

PKO v Prešove. 

Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ - "Takže kprojektu PKO 

- obnova pamiatky len tol'ko. V súčasnosti do dnešného dňa sa aktualizoval rozpočet pamiatky 

a uznesenie sa bude trošku aj spolu financovanie líšiť 0430,89 enakoľko po prehodnotení rozpočtu 

sme vyhodili niektoré položky a teda financovanie projektu vo výške 5 % z celkavých oprávnených 

výdavkov predstavuje 111 995, 68 e. Nakoľko, hovorím ešte raz tak, aka deklaroval pán riaditeľ 

Chlapeček do dnešného dňa sme aktualizovali rozpočet tak, aby bol na 99,9 % hotový, aby sme ho 
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Mesto Prešov 

mohli podať v rámci Regionálneho operačného programu, to či riadiaci orgán vyhodnotí to, či dá 

finančné prostriedky Šarišskej galérii alebo PKO je výsostne vo výberovej a hodnotiacej komisii, 

ktorá zasadá na ministerstve a treba ešte podotknúť, že Šarišská galéria patrí pod VÚC a PKO 

potrí pod mesto Prešov. To, ako sa rozhodnú a komu pridelia finančné prostriedky je v ich úplnej 

kompetencií na základe hodnotiacich a výberových kritérií, ktoré majú a sú k dispozícii. A pevne 

verím, preto na 99,9 % je hotový projekt, nakoľko jednou súčasťou príloh projektu je práve 

uznesenie. ktoré si vás žiadame a apelujeme na to, aby bolo schválené, aby sme mali tú možnosť 

požiadať ofinančné prostriedky. A či budú schválené. hovorím, to závisí na ministerstve, ako to 
ŕ' vyhodnotia na výberovej komisii. Ale boli by sme radi. keby sme mohli žiadať o tento grant. 

nakoľko ak by vlastne prešiel, tak by sme mohli obnoviť jednu kultúrnu pamiatku, kde sa 

každoročne uskutočňuje niekoľko kultúrno-spoločenských akcií a tak by sme mohli ju trošku 

opraviťa zrekonštruovať. " 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva - "Ja mám iba jednu technickú 

pripomienku. Na strane čislo 4/4 v Článku číslo 5 bod 2 znie: Tento štatút je vyhotovený v jednom 

origináli. ktorý je uložený na oddelení manažérstva kvality a právnych služieb Mestského úradu 

v Prešove. Nejaví sa mi dobre, ak príspevková organizácia mesta nemá štatút u seba, keď ho 

potrebuje na niečo použit: Takže preto ja navrhujem, aby tento štatút bol vyhotovený v dvoch 

exemplároch. čiže: Tento štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch. jeden je uložený na oddelení 

.~. manažérstva kvality a právnych služieb Mestského úradu v Prešove, druhý v PKO Prešov. " 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie k návrhu Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove, 

spolu so zmenou, ktorú navrhol Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva. 

PREZENT ÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 12: za: 23 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 51512014 
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9 	 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie k schváleniu projektového zámeru "Prešov, PKO 

obnova pamiatky" s tým rozdielom, že spoluúčasť nie je 112017,23 € ale 111 995,68 €, s touto 

zmenou. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 13: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

~ číslo: 516/2014 

7. 	Návrh na predÍženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Prešov na roky 2008-2013 do konca roku 2014 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

uviedla- "Predkladám návrh na pred{ženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Prešov a to zjedného úplne jednoduchého dôvodu, v súčasnosti sa 

,,-. 	 pripravujú zámery a stratégie hovoriace ofinancovaní štrukturálnych fondov na roky 2014-2020 

apodľa článku 7 európskeho nariadenia sa mesto Prešov, tak ako aj iné krajské mestá stane 

nositeľom TUR miest, to znamená trvalo udržateľného rozvoja miest, kde nám prislúchajú aj iné 

práva a zodpovednosti. Na základe toho je potrebné presne stanoviť, resp. zamyslid sa širšie nad 

tým, čo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude hovorit; nakoľko v súčasnosti sme 

v stave rozpracovanosti aj mestských funkčných území, ktoré hovoria nielen o území mesta Prešov 

ale aj o obciach, ktoré nám definoval riadiaci orgán. Na základe toho, že je tu niekol'ko právnych 

noriem, ktoré treba zohľadnit' pri vypísaní alebo zostavení Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja sa mesto Prešov rozhodlo pred{žit' platnost' na základe toho, že sme žiadali Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o usmernenie, ako máme pokračovat: Tak nám bolo 

povedané že tak, ako to robia iné mestá, to znamená predížit' platnost' a pripravit' nové programové 
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obdobie v súlade s pripravovanými právnymi aktmi hovoriacimi o financovaní štrukturálnych 

fondov. Na základe toho máte vlastne teraz návrh na predlženie P HSR na nasledujúce obdobie. " 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta otvoril rozpravu a odovzdal vedenie zasadnutia 

JUDr. Renému Pucherovi, zástupcovi primátora mesta. 

V rozprave vystúpili - JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta, poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Ivan Benko a Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického 

rozvoja MsÚ. 

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

"Takie v zásade to uznesenie bude rozšírené: Mestské zastupiteľstvo v Prešove schvaľuje predÍženie 

platnosti dokumentu Program hospodárskeho a SOCiálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2008-2013 

do 31.12.2014 apo druhé žiada primátora mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu Informatívnu 

správu ofinančných. personálnych a organizačných zámeroch mesta Prešov pre spracovanie 

a implementáciu integrovaného regionálneho operačného programu a stratégie trvalo udržateľného 

rozvoja miest v rámci nového programového obdobia EÚ na roky 2014-2020. Termín: jún 2014" 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

~ HLASOVANIE Č. 14: za: 23 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupltel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 517/2014 

8. Správa o implementovanom projekte "Prešov - ZŠ Májové námestie" financovaného zo 

ŠF EÚ - Regionálneho operačného programu 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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Materiál predložila Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, ktorá 

uviedla - "Predkladám správu o implememovanom projekte" Prešov - ZŠ Májové námestie ", Ako 

viete v roku 2013 sme znova otvorili rekonštrukciu Májového námestia, dôvodom prečo sme ju 

začali až v decembri bol úplne jednoduchý. Z riadiaceho orgánu pre Rap Regionálny operačný 

program sme dostali na základe pridelenia alokácei na temo cieľfinančné prostriedky a tak sme 

mohli začať s rekonštrukciou Májové námestie, Čo sa týka súčasného stavu, tak sú tam vyčíslené 

veci, ktoré by sme potrebovali dofinancovať. Dôvody, prečo potrebujeme dofinancovať niektoré 

časti sú uvedené v materiáli, jednak je to, že vpredmetnej výzve alebo žiadosti sme na to nežiadali 
,~ finančné prostriedky, pretože vtedy boli tieto stavebné objekty práve po rekonštrukcii, niektoré 

veci, ktoré sú teraz nutné dofinancovať neboli zahrnuté do ~ a ďalšia časť sú to veci, ktoré sú 

nevyhnutné z toho, že sa pri stavbe odkryli niektoré nevyhnutné stavebné práce, ktoré je nutné 

zrealizovať. Čo sa týka materiá/u je rozdelený na dve časti a to jedna časť sú stavebné práce, ktoré 

súvisia s implementáciou projektu Rap, to znamená to je tá prvá časť po A. Tá časť B hovorí 

o rekonštrukcii bazénu ako celku. Materiál do komisii podnikateľskej činnosti bol predložený, 

avšak nebol v úplnej podobe, preto tam máte uznesenie, ktoré hovorí o nižšej sume. Tak ako máte 

uvedené v materiáli pre krátkosť času, aj pre stavebnú rozpracovanosť tam neboli zahrnuté všetky 

prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie danej stavby a preto v tomto materiáli sa 

nachádzajú časťA a časť B, ČasťA a tie, ktoré súvisia s Rap a časť B, čo sú rekonštrukčné práce 

na bazéne, ktoré neohrozujú proces implememácie Rap ale zo strany riaditeľky školy je to ako 

/'"' požiadavka na mestské zastupiteľstvo v časti rekonštrukcia bazénu, " 

V rozprave vystúpili - JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta, poslanci MsZ -

PhDr. Rudolf Dupkala, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Svetlana Pavlovičová, PhDr. Ivan Benko, 

Ing, Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Janette Langová, Ing. Igor Andrejčák 

a Mgr. Ivana Iliašová, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ, Ing. Miroslav Hudák, riaditel' 

sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie Ing. Igora Andrejčáka, poslanca mestského 

zastupiteľstva - "Zopakujem, že zajtra o 9.00 hod. je výjazdové zasadnutie, kde bude obhliadka 

rozostavanosti, resp. rekonštrukčných prác o 13.30 zasadá finančná komisia, tak zopakujem tu 

predrečníčku, stiahnime tento bod z programu. Pán predsedajúci, daj hlasovať o mojom návrhu. " 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE ~ 15: za: 13 proti: 3 zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: O 

~ Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 51812014 

9. Informatlvna správa o činnosti Mestskej policie v Prešove za rok 2013 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove, ktorý uviedol 

"Predkladám informatívnu správu o činnosti mestskej polície za obdobie roku 2013, k tejto správe 

chcem povedať akurát dve veci a to, prvá vec, že ma teší, že projekt, ktorý sme spracovali vlastné 

,,-. 	 rozšírenie kamerového systému prešiel aj na Rade vlády pre prevenciu kriminality a táto Rada pre 

prevenciu kriminality nám odporúčala odsúhlasiťfinanéné prostriedky vo výške 13 000 é a druhá 

vec som rád, že sa potvrdzujú qj naše štatistiky a to je to, že aj policajný zbor v rámci mesta Prešov 

už 8 rok hovorí o tom, že na územi mesta Prešov máme klesajúci nápad trestných činov, to 

znamená, že sme najnižšie na tom za posledných 8 rokov. " 

V rozprave vystúpili - JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta, poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Mária Čížiková, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, 

Ing. Andrea Turčanová, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Stanislav Kahanec, PaedDr. Miroslav 

Benko a Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove. 
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JUDr. René Pucher, zástupca primátora odovzdal v priebehu diskusie vedenie 

JUDr. Pavlovi Hagyarimu, primátorovi mesta. 

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

PREZENTÁelA - 20 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

ŕ' Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 519/2014 

10. Informácia o možnosti rozšírenia cintonna v Nižnej Šebastovej - lokalita Grófske 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

MsÚ, ktorý uviedol "Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 463/2013 predkladám 

Vám itiformatívnu správu o možnosti rozšírenia cintorína v Nižnej Šebastovej - Grófske. Súčasná 
~ plocha cintorína v tejto lomUte umožňuje pri zachovaní terajšieho počtu pohrebov ročne 

pochovávanie na obdobie cca 6 rokov. V prípade rozšírenia terajšieho pohrebism smerom 

severným a čiastočne východným podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa vytvorí 

rezerva, resp. mpacita pre pochovávanie na obdobie cca 40 rokov. V prípade úvah o rozšírení 

cintorína smerom severným a východným na plochách, ktoré nie sú teraz určené územným plánom 

na pohrebisko je ako prvé nutný taký krok zabezpečiť zmenu územného plánu, avšak pred týmto 

krokom je potrebné a nevyhnutné zrealizovať takisto hydrologický prieskum a overovaciu štúdiu, 

ktorá preukáže vhodnosťpochovávania v tomto území. " 
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V rozprave vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ -

PhDr. Ivan Benko, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Richard Drutarovský, 

JUDr. René Pucher, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva - "stotožniť 

sa s uznesením mestskej rady. Termín: máj 2014. " 

PREZENT ÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 17: za: 16 proti: O zdržalo sa: 2 
~. nehlasovalo: 3 

Návrh prijatý. 

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

zastupiteľstvo v Prešove berie na vedomie + ten pozmeňovák, ktorý prešiel a žiada v rozpočte 

mesta Prešov vyčleniť finančnú rezervu na prípadné dofinancovanie archeologického výskumu 

v súvislosti s rozširovaním mestského cintorína Prešov - Šváby vo výške 50 000 €. " 

PREZENTÁCIA 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 18: za: 3 proti: O zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: 3 

Návrh neprijatý. 

~ 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku, teda berie na vedomie aj spolu so zmenou. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 19: za: 21 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 520/2014 
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11. Správa o schváleni projektového zámeru s názvom "Elektronizácia služieb mesta Prešov" 

v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

Predkladá: Mgr. Ivana I1iašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, ktorá 

~ 	 uviedla - "Predkladám správu o schválení projektového zámeru s názvom "Elektronizácia služieb 

mesta Prešov" v súčasnom stave bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok na sumu 

2 533651,24. 1de o to, te vlastne elektronizáciu služieb ste schválili ako projektový zámer ešte 

v roku 2013. následne ste schválili koncepciu rozvoja informačných systémov a vlastne toto už je 

posledná časť a to je podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola podpísaná da 

28.3.2014, nakoľko listom z riadiaceho orgánu, ktorý nám prišiel 18.3. hovoril, že mesto Prešov ak 

chce získať podporu v celkovej finančnej čiastke musí do 10 kalendárnych dni podpísať zmluvu 

o NFP. Takte zmluva o NFP bala podpísaná. Nič sa vlastne nezmenilo, tak aka odišla tiadost; tak 

vlastne bola podpísaná aj v rámci schválených finančných prostriedkov a samozrejme súčasťou 

materiálu je aj rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP a zároveň aj zaslanie návrhu zmluvy. 

Zmluva bola tak stanovená, ako bola stanovená aj pri žiadosti o NFP, číže nič sa nezmenilo. " 

~. 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Peter Krajňák, 

PhDr. Ivan Benko, PhDR. Rudolf Dupkala, Ing. Svetlana Pavlovičová, MUDr. Vasiľ Janko 

a Mgr. Ivana Iliašová, riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ, 

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

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 20: za: 14 proti: 3 zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: O 
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Mesto Prešov 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 52112014 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 14.45 hod. - " Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, týmto bol program dnešného pokračovania XLVIIL riadneho zasadnutia Mestského 
~~ zastupiteľstva v Prešove vyčerpaný. Ďakujem Vám za účasť a vyhlasujem dnešné rokovanie za 

ukončené. " 

Zápisnica z pokračovania XLVIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

je spracovaná na základe zvukového 7..áznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade 

v Prešove. 

I 
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Mgr. Katarina K1RETA JUDr. Pavel HAGYARI 

prednostka MsÚ primátor mesta 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Katarína ĎUrč~sM"S'~. 
PhDr. Milan Laca ~ 
Mgr. Stanislav Ferenc 
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