
c;) Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

zo 4. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 12.5.2014 

Prítomní členovia MsR: 


doc. PhDr. Štefánia AndraŠČíková. PhD., MPH, PaedDr. Miroslav Benko. MUDr. Peter Klein, 

~ 

PhDr. Mikuláš Komanický, JUDr. René Pucher, Ing. Andrea Turčanová 

Neprítomní členovia MsR: 


MUDr. Vasiľ Janko, písomne ospravedlnený 


PhDr. Milan Laca, písomne ospravedlnený 


Ing. Ľudovít Malaga, písomne ospravedlnený 


Ing. Svetlana Pavlovičová, písomne ospravedlnená 


Prítomný: 


JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


ŕ" 

Ďalší pritomní: 


Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove, JUDr. Beáta Findišová, právnička, 


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


zapisovateľka. 


Overovatelia uznesení a zápisnice: 


mOr. René Pucher 


PhDr. Mikuláš Komanický 


Ing. Andrea Turčanová 
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:;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zapisovatel'ka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


4. 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 IO členov bolo prítomných 6 členov MsR primátor mesta 

skonštatoval, že MsR v Prešove je uznášaniaschopná. 

~ 

Primátor mesta informoval, že návrh programu 4. riadneho rokovania Mestskej rady 

v Prešove bol stanovený v pozvánke. 

V rámci bodu .,Rôzne" boli predložené tieto materiály: 


Návrh na zvolanie L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 


Návrh na zvolanie LI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 


Návrh na zvolanie LH. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 


Spôsob zabezpečenia plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 


2011-2015.
r' 

Na stôl bol predložený materiál: 

• 	 Spôsob zabezpečenia plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 

2011-2015, ktorý navrhol prerokovať ako bod číslo 3 programu mestskej rady. 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR - za 6, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 
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1:;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Program 4. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

l. 	 Otvorenie. 

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

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov. 

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

3. 	 Spôsob zabezpečenia plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov 

na roky 2011-2015. 
r---

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

4. 	 Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania. 

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

5. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

6. 	 Správa o činnosti a stave mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov za rok 2013. 

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

Rôzne: 

7. 	 Návrh na zvolanie L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

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

8. 	 Návrh na zvolanie LI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 
,-

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

9. 	 Návrh na zvolanie LH. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

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

10. Záver. 
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1:;;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ROKOVANIE: 

r""" 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ..J2014 o dočasnom parkovani 

motorových vozidiel na vymedzenom územi mesta Prešov 

~, 

Predkladá: Ing. Marián Harčarik, 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. 

Legislatívny proces predkladaného všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov začal 

začiatkom roka 2014 a prešiel všetkými etapami. Dňa 4.2.2014 bol návrh všeobecne záväzného 

nariadenia predmetom rokovania 3. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie a dňa 10.2.2014 aj 

predmetom rokovania Mestskej rady v Prešove. Ich uznesenia sú súčasťou tohto materiálu. 
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1:;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol dňa 31. marca 2014 predložený na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré ho navrhlo stiahnuť z rokovania a dopracovať. 

Zároveň však Okresná prokuratúra v Prešove podala dňa 4.4.2014 protest prokurátora proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel 

na území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 15312006, 

ktorým sa meni a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

Č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešova v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov č. 167/2008, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov. 
/""' 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove protestu prokurátora uznesenim č. 531/2014 vyhovelo. 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v intenciách uvedeného 

protestu prokurátora a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov. V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol od 17.4.2014 do 28.4.2014 

zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli mesta Prešov ana internetovej adrese mesta Prešov 

na pripomienkovanie. 

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

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

MPH, PaedDr. Miroslav Benko, MUDr. Peter Klein, PhDr. Mikuláš Komanický a Ing. Marián 
/"" 

Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ. 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. Andrey Turčanovej, členky mestskej rady 

a PaedDr. Miroslava Benka, člena mestskej rady - zmena v Článku 4 Výška úhrady za dočasné 

parkovanie ods. 2, ktorý bude znieť ,,2. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa 

platí v čase: pondelok - piatok: 8:00 - 17:00 hod., sobota: 8:00 - 12:00 hod., nedeľa, sviatky: 

bezplatné." - za 6, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 
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1;;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu uznesenia ako celku spolu s prijatou zmenou - za 6, proti O, 

zdrlalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 2712014 

3. Spôsob 	zabezpečenia plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov 

na roky 2011-2015 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

a urbanistiky MsÚ a Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditel' Technických služieb mesta Prešov, 

a. s. 

K návrhu Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2011-20 IS bolo 

prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 525/2014 z 28.4.2014, ktoré žiada 

primátora mesta predložiť na najbližšie rokovanie Mestského zastupitel'stva v Prešove spôsob 

zabezpečenia plnenia ciel'ov Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 
~ 

2011-2015. Na 4. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá sa koná dňa 12.5.2014 sú 

prizvaní spracovatelia tohto materiálu, ktorí zastupujú Technické služby mesta Prešov, a. s. 

a firmu OZÓN Hanušovce, a. s., ktorí vypracovali vlastné ciele programu pre mesto Prešov. 

Pri predkladaní materiálu bol prítomní Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditel' TSmP, 

a. s. a zástupcovia firmy OZÓN Hanušovce, a. s. - Ing. Mgr. Martin Holub a Dipl.-Kfm. Erik 

Karabinoš. 
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1;:;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

členovia mestskej rady - JUDr. René Pucher, MUDr. Peter Klein, PhDr. Mikuláš Komanický, 

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Andrea Turčanová a Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky MsÚ, Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. s., 

Ing. Mgr. Martin Holub, OZÓN Hanušovce, a. s. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v písomných materiáloch - za 5, 

proti O, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

~ 

Mestská rada k tomuto bodu programu uznesenie neprijala. 

4. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania 

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. 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení zmien a doplnkov predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove záverečný účet 
r' 

mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013. 

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov: a) celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad; b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. Ak sa 

záverečný účet mesta schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na 

nápravu nedostatkov. 

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

členovia mestskej rady - PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Andrea Turčanová a Mgr. Katarína Kireta, 

prednostka Mestského úradu v Prešove, Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 
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eJ Mestská rada v Prešove V)1Iačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v písomných materiáloch - za 5, 

proti O, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Mestská rada k tomuto bodu programu uznesenie neprijala. 

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta v úvode stiahol z rokovania majetkový prevod pod 

poradovým číslom 3. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 

Majetkové prevody boli prerokované Komisiou Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 

disponovanie s majetkom mesta dňa 24.4.2014. Výpis z uznesenia komisie je súčasťou materiálu. 

pri prerokovávaní materiálu bola prítomná JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia 

mestského majetku MsÚ. 
/""'

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

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Peter Klein, PhDr. Mikuláš Komanický, 

PaedDr. Miroslav Benko a Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie maj etkovej a ekonomickej MsÚ, 

JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ. 

Na základe pripomienok členov mestskej rady, ktoré odzneli v rámci diskusii JUDr. Pavel 

Hagyari, primátor mesta stiahol z rokovania majetkový prevod pod poradovým číslom 5 s tým, že 

sa uskutoční osobitné rokovanie s Fakultnou nemocnicou spoliklinikou J. A. Reimana Prešov za 

účasti riaditeľa. 
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I:;;; Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak:, ako ho máte v písomných materiáloch - za 6, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

člslo: 28/2014 

6. Správa o činnosti II stave mestských nájomných bytov v správe mesta Prešov za rok 2013 

r-. 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 

Správa bola predložená na základe schválených Plánov práce Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Prešove na L polrok 2014. Správa bola prerokovaná v Komisii Mestského 

zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta dňa 24.4.2014. Uznesenie komisie je 

súčasťou materiálu. 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 
/'"' 

Hlasovanie o návrhu na uzneseníe tak, ako ho máte v písomných materiáloch - za 6, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 29/2014 
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1:;;;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

7. Návrh na zvolanie L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

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


Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 


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

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

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčat1ová, MUDr. Peter Klein, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli - za 6, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 3012014 

8. Návrh na zvolanie LI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pre§ove 

9. Návrh na zvolanie LU. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prelove 
/'" 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložené materiály uviedla Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu 

v Prešove. 

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

členovia mestskej rady PaedDr. Miroslav Benko, MUDr. Peter Klein a Mgr. Katarína Kireta, 

prednostka Mestského úradu v Prešove. 
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1:;;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o obidvoch návrhoch na uznesenia tak, ako sú uvedené v písomných 

materiáloch - LI. riadne zasadnutie a LU. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Prešove - za 6, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenia 

čislo: 31/2014 

lislo: 3212014 

,- 

Program 4. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove bol vyčerpaný. JUDr. Pavel 

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

a rokovanie o 11.55 hod. ukončil. 

Zápisnica zo 4. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe 

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

(/;
~ Klf1!Ú/ 	 ~~ 

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

prednostka MsÚ primátor mesta 

Zapisovatel'ka: 	 Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková 	 JUDr. René Pucher t~ -. 	\ 
PhDr. Mikuláš Komanický ,(.<.,-. /~4., ":ľIng. Andrea Turčanová rJAí.{r· 
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