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9 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov , 

ZÁPISNICA 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 14.4.2014 

Pritomní členovia MsR: 
~ doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PaedDr. Miroslav Benko, MUDr. Vasiľ Janko, 

MUDr. Peter Klein, PhDr. Mikuláš Komanický, PhDr. Milan Laca, Ing. Ľudovít Malaga, 

Ing. Svetlana Pavlovičová, JUDr. René Pucher, Ing. Andrea Turčanová 

Pritomný: 


JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


Ďalši pritomni: 


Mgr. Katarina Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove, JUDr. Sylvia Bobková, právnička, 


Mgr. Anna Polačková, hovorkyňa primátora mesta, Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka. 

r" 

Overovatelia uzneseni a zli 


Ing. Ľudovít Malaga, 


PhDr. Mikuláš Komanic. 


MUDr. Vasi!' Janko 

VvvV\p~J 

Zapisovatel'ka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


Strana 1/14 

F - MsÚ/SP-Ol/25/1 




,•••1 

e 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

3. 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 informoval, že návrh programu 3. riadneho rokovania Mestskej rady 

v Prešove bol stanovený v pozvánke. 
r-' 

V rámci bodu "Rôzne" boli predložené tieto materiály: 

• 	 Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. 

č. KNC 9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko HIIB za lanovým centrom) o výmere 17 130 
2 m občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za 

1 € za rok. 

• 	 Návrh na zvolanie XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove. 

• 	 Návrh čerpania fmančných prostriedkov z obligatórneho prispevku z Recyklačného fondu na 

nákup vozidla pre činnosti v nakladaní s odpadmi. 

Na stôl boli predložené nasledovné materiály: /"""' 

• 	 stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj k materiálu pod poradovým Č. 5 

• 	 a stanoviská Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií k materiálom pod poradovým č. 7 a 9-3. 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR - za 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 
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l;:;! Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Program 3. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

I. 	 Otvorenie. 

2. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

3. 	 Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013. 

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

4. Návrh prerozdelenia dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2014. 

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

5. 	 Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch. 

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

6. 	 Informatívna správa o plnení opatreni schválených uznesenim Mestského zastupiteľstva 

v Prešove Č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za II. polrok 2013. 

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

7. 	 Informatívna správa o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení 

v mestských lesoch za rok 2013. 

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

činností MsÚ 
~ 

8. 	 Stanovisko k ,,žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia 

MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov." 

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

Rôzne: 

9. 	 Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku 

parc. Č. KNC 9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko IIIIB za lanovým centrom) o výmere 

17 130 m2 občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za 

I € za rok. 

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

Strana 3/14 
F -	 MsÚ/SP-O 1/25/1 



c;: Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

IO. Návrh čerpania finančných prostriedkov z obligatórneho príspevku z Reeyklačného fondu na 

nákup vozidla pre činnosti v nakladaní s odpadmi. 

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

činností MsÚ 

11. 	Návrh na zvolanie XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 

12. 	Záver. 

,.-.. 

ROKOVANIE: 

/' 
2. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla v zastúpení riaditeľa JUDr. Katarína luricová, vedúca 

oddelenia mestského majetku MsÚ. Majetkové prevody boli prerokované komisiou mestského 

zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta dňa 26.3.2014, ktorej výpis z uznesenia je 

súčasťou materíálu. 
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';;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, Ing. Svetlana Pavlovičová, MUDr. Peter Klein, 

Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Vasiľ Janko, PhDr. Milan Laca, PaedDr. Miroslav Benko, 

doc. PhDr. Štefánia Andra3íčíková, PhD., MPH, JUDr. René Pucher a Mgr. Katarina Kireta, 

prednostka Mestského úradu v Prešove. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta: 
~ 

• 	 stiahnutie bodu 2, to je všeobecne prijaté, 

• 	 bod IO euroA WK - MHD v meste Prešov riešiť formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej 

podmienky bude schvaľovať Mestské zastupitel'stvo v Prešove, a zároveň predÍžiť aktuálnu 

zmluvu so spoločnosťou euroA WK, spol. s r. o. do doby uzavretia zmluvy, ktorá bude 

výsledkom vyhlásenej súťaže. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Svetlany Pavlovičovej, členky mestskej rady - bod 4 Predaj 

nehnutel'ností formou ver«inej obchodnej súťaže - za 5, proti O, zdržalo sa 5, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o uznesení ako celku - za 10, proti O, zddalo sa O, nehlasovalo O. 
/"', 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 18/2014 

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Predkladá: Mgr. Ivana I1ia3íová, DiS., riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Mgr. Ivana I1ia3íová, DiS., riaditel'ka sekcie strategického 

rozvoja MsÚ. Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udel'uje Mestské zastupiteľstvo 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:':;1 
Mesto Prešov 

v Prešove fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy 

a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo vymedzených oblastiach činnosti. 

Podmienky a postup pri udel'ovaní tohto ocenenia upravuje Štatút udel'ovania ocenení mesta 

Prešov schválený uznesením Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 480/2013 zo dňa 19.12.2013. 

Pri prerokovávaní materiálu bola prítomná Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry 

a športu MsÚ. 

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

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Peter Klein a Mgr. Katarína Kireta, 

prednostka Mestského úradu v Prešove. 

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

na uznesenie upravený - výmena namiesto Dr.h.c.. prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. 

Ing. arch. Irakli Eristaviho. Mestská rada hlasovala o jednotlivých návrhoch osobitne. 

Hlasovanie o PhDr. Darine Petranskej - za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

-- Hlasovanie o Mgr. Jánovi Štovkovi - za 9, proti 0, zdrialo sa O, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o výmene Dr.h.C. prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. za 

Ing. arch. lrakli Eristaviho. za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 1. 

Návrh prijatý. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 19/2014 
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1:;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

4. Návrh prerozdelenia dotácií na podporu lportu v meste Prešov v roku 2014 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložeoý materiál uviedla Mgr. Ivana Iliašová, DiS., riaditeľka sekcie strategického 

rozvoja MsÚ. 18.1.2014 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. V súlade r-

s ustanoveniami tohto nariadenia oddelenie kultúry a športu Mestského úradu v Prešove dňa 

22.1.2014 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu športu v meste Prešov vroku 

2014. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí bol stanovený na 28.2.2014. Do stanoveného 

termínu uzávierky bolo na oddelenie kultúry a športu Mestského úradu v Prešove doručených 

celkom 63 žiadosti, z ktorých 5 bolo vyradených z dôvodu nesplnenia niektorej z podmieook 

poskytnutia dotácie. Posudzovanie sa uskutočnilo v súlade s kritériami uvedenými vo Všeobecne 

záväznom nariadení mesta Prešov Č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Prešov. 

Pri prerokovávaní materiálu bola prítomná Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry 

a športu MsÚ. 

r-

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

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

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

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 20/2014 
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Mesto Prešov 

5. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch 

Predkladá: Mgr. Ivana I1iašová, DiS., riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Mgr. Ivana Iliašová, DiS., riaditeľka sekcie strategického 

rozvoja MsÚ. Informatívna správa o pripravovaných a podaných žiadostiach o NFP na dotácie 

,-. 	 zo štátneho rozpočtu a granty z EÚ je predložená v zmysle smernice primátora SP-ll Postupy 

pre spracovanie, financovanie a implementáciu projektových zámerov, uznesenia MsZ 

Č. 603/20 l O o aktuálnych výzvach, v rámci ktorých má mesto Prešov možnosť uchádzať sa 

oNFP. 

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

členovia mestskej rady Ing. Ľudovít Malaga, JUDr. René Pucher, MUDr. Peter Klein, 

PaedDr. Miroslav Benko, PhDr. Mikuláš Komanický, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Andrea Turčanová 

a Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove, Mgr. Ivana Iliašová, DiS., 

riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

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

proti O, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 2112014 

6. Informatívna správa o plneni opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za II. polrok 2013 

Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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I;;;~ Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Predložený materiál uvie.dol PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ. 

Sekcia služieb občanom ~ oddelenie sociálnych služieb predkladá pravidelnú informatívnu 

správu o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 55/2011 

za druhý polrok 2013. Sekcia služieb občanom ~ oddelenie sociálnych služieb v spolupráci so 

sekciou majetkovou a ekonomickou - oddelením mestského majetku - správcom mestských 

nájomných bytov napÍňalo schválené opatrenia vo vybraných lokalitách mesta a to u nájomných 

bytov na uliciach K Starej tehelni, Pod Hrádkom a Tarasa Ševčenka. 

.~ 

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

členovia mestskej rady - PaedDr. Miroslav Benko, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Milan Laca, Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Peter Klein, 

PhDr. Mikuláš Komanický a Mgr. Katarina Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove, 

PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ. 

Hlasovanie o uznesení so zmenou Ing. Andrey Turčanovej, členky mestskej rady 

z opatrenia č. 5 vyňať ulice Bajkalská, Mirka Nešpora a Solivarská, ktoré sú určené na výstavbu 

nájomných bytov pre mladé rodiny - za 9, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 
7' 

čislo: 22/2014 

7. 	 Informatívna správa o zabezpečeni verejnoprospešných činnosti a hospodáreni 

v mestských lesoch za rok 2013 

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

činností MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol v zastúpení riaditeľa sekcie Mgr. Kamil Sepeši, poverený 

riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. Predložený materiál obsahuje komplexný 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

prehľad o čerpaní finančných prostriedkov za jednotlivé činnosti vo vzťahu k vecnému plneniu 

a finančnému plneniu za kalendárny rok 2013 s uvedením zmluvných partnerov mesta, ktorí 

realizovali jednotlivé činnosti. 

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

členovia mestskej rady Ing. Andrea Turčanová, Ing. Svetlana Pavlovičová, MUDr. Vasiľ Janko, 

Ing. Ľudovít Malaga, PaedDr. Miroslav Benko a Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského 

úradu v Prešove, Mgr. Kamil SepeŠi. poverený riadením oddelenía verejnoprospešných činností 
~ 

MsÚ. 

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

proti O, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čisto: 2312014 

8. 	Stanovisko k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečist'ovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho 

zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov" 
~ 

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

Materiál tvon písomnú prílohu zápisnice. 

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

a urbanistiky MsÚ. Predložil Stanovisko k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN Č. 14/2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovama ovzdušia na prerokovanie 

najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov 

bytov". Dňa 3.2.2014 bola Komisii anásledne Mestskej rade vPrešove aMestskému 

zastupiteľstvu v Prešove doručená "Žiadosť od SVB "Vl" M. Nešpora 29, Prešov v zastúpení: 

Ján Balušinský - predseda a SVB "EKOCENTRUM" M. Nešpora 45, Prešov v zastúpení: René 
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1;;;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Polačok predseda, o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia Mestského 

zastupitel'stva v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov." 

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

členovia mestskej rady - MUDr. Vasil' Janko, PhDr. Milan Laca, Ing. Ľudovít Malaga, 

PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Andrea TuľČanová a Ing. Marián Harčarľk, riaditer sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky MsÚ. 
~ 

Hlasovanie o návrhu PhDr. Milana Lacu, člena mestskej rady - hlasovanie o návrhu na 

uznesenie, aby sme odporučili Mestskému zastupitel'stvu v Prešove vyhovieť predloženej 

žiadosti - za 6, proti O, zdržalo sa 4, neblasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 2412014 

Rôzne: 

9. Prerokovanie petície obyvatel'ov mesta Prešov proti dlbodobému prenájmu časti 
.~ 

pozemku parc. č. KNe 93101297 vk. ú. Prešov (lokalita sídlisko IlllB za lanovým 
2centrom) o výmere 17 130 m občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE 

RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za l € za rok 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla v zastúpení riaditel'a JUDr. Katarína Juricová, vedúca 

oddelenia mestského majetku MsÚ. Petícia je podanie, ktorým sa fyzická osoba sama alebo 

s inými obracia vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány 

územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Podľa § 5 zákona o petičnom práve, 
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ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho 

orgánu organizácie, ktorej zriad'ovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje 

príslušný orgán územnej samosprávy. Predmetom petície je verejný záujem, ktorý patrí do 

pôsobnosti mestského zastupiteľstva. Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove. 

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

členovia mestskej rady - PhDr. Milan Laca, MUDr. Peter Klein, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Ľudovít 
,~ 

Malaga, Ing. Svetlana Pavlovičová. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie "petícii vyhoviet%' - za 4, proti O, zdržalo sa 5, 

nehlasovalo O. 

Mestská rada k tomuto bodu uznesenia neprijala. 

10. 	Návrh ~erpania f'mančnýcb prostriedkov z obligatórneho prispevku z Recykla~ného 

fondu na nákup vozidla pre činnosti v nakladaní s odpadmi 

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

činností MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol MUDr. Peter Klein, člen mestskej rady a predseda 

predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s. Návrh bol predložený na základe 

platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 912011 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Prešov ana základe 

podkladov predložených obchodnou spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. 

Technické služby mesta Prešov, a. S. v súvislosti s rozširovaním služieb v nakladani s odpadom 

potrebujú spoľahlivejšie vozidlá s nakladacím mechanizmom pre jednoduchšiu manipuláciu 

nádob na odpad a prevoz odpadu. Na základe uvedeného je opodstatnené, ale predovšetkým 
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finančne efektívne riešiť existujúci stav obstaraním modernejšieho a výkonnejšieho vozidla 

s kvalitatívne všestranným využitím. Návrhom spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a s. 

je obstarať vozidlo IVECO s hydraulickým zdvíhacím zariadením, ložnou plošinou a nízkou 

spotrebou. Financovanie uvedeného zámeru nákupu bude riešené z obligatórneho príspevku 

z Recyklačného fondu s použitím vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti Technické služby 

mesta Prešov, a. s. v celkovej predpokladanej hodnote 65 000,- €. 

V diskusii k predloženému materiálu níkto nevystúpil. 
r-. 

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: 2512014 

ll. Návrh na zvolanie XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

~ 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

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: 2612014 
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Program 3. 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 12.35 hod. ukončil. 

Zápisnica z 3. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe 

zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. 

/'ľalit/ . 
.----~-/ "'" 

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

prednostka MsÚ primátor mesta 

~ 

~ 
Zapisovatel'ka: , Overovatelia zápisnice: 


Ing. Ľudovít Malaga
MW- s"u~B<Jf:v.; _ 
PhDr. Mikuláš Kom ~ú...-L.~ ~ 

\j" 
MUDr. Vasiľ Janko 

-W~\ 

Strana 14/14 
F - MsÚ/SP-Ol/25/1 


