
1;;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


zo XLIX. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 28.4.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci; JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 31 podľa prezenčnej listiny 
~ 

Pritomní zamestnanci mesta; 

Mgr. Kat&ína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

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

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

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 

Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

nJDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenía verejnoprospešných činností MsÚ 
~ 

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

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ 

Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ 

PaedDr. JozefSmetana, vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ 

Vladimír Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu 

Mgr. Anna Polačková, hovorkyňa primátora mesta 

Mgr. Tomáš Burger, PhD., asistent primátora mesta 

nJDr. Sylvia Bobková, právnička 

Iveta Fecková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 
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I;;:' Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Za obchodné spoločnosti: 


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


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


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


Ing. Ema Šivecová, riaditel'ka Finančného a podporného manažmentu Spravbytkomfort, a. s. 


Ing. Peter Smutný, konateľ saZúPc, s. r. o. 


Anton Rokošný, konateľ saZúPc, s. r. o. 


Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 

~ 

XLIX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol JUDr. Pavel 

Hagyari, primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, obchodných spoločností, 

zamestnancov mesta, zástupcov novinárskej obce, prítomných obyvateľov mesta a študentov 

Gymnázia J. A. Raymana. 

PREZENTÁCIA - 24 prítomných poslancov 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 24, čím skonštatoval, že 

XLIX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 
~ 

Predsedajúci ďalej uviedol, že návrh programu XLIX. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. 

V bode "Rôzne" bol predložený materiál: 

• 	 Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 

Na stôl bol predložený: 

• 	 k materiálu pod poradovým číslom 4 Návrh na schválenie majetkových prevodov Doplnok 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov. 
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1;;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ďalej predsedajúci navrhol zmenu poradia predkladaných materiálov a to nasledovne: 

• 	 materiál 12-1 Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 prerokovať ako bod č. 2, 

• 	 materiál 6 Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného 

zreteľa prerokovať ako bod č. 3, 

• materiál 7 Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 prerokovať ako bod č. 4, 

• ostatné materiály podľa programu. 

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

PhDr. Ivan Benko, Mgr. Stanislav Ferenc, JUDr. René Pucher. 

~ 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva - "ja navrhujem jednu zmenu 

vprograme, pomaly už tradičnú, aby bod číslo 13 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Prešove bol prerokovaný ako prvý bod po obedňajšej prestávke . .. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. l: za: 10 proti: O zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: O 

ŕ' 
Návrh neprijatý. 

JUDr. René Pucher, poslanec mestského zastupiteľstva - "Mám návrh, doplniť do bodu 

Majetkové prevody ako prípady hodné osobitného zreteľa návrhy na uznesenie: návrh na predaj 

z dôvodu rozšírenia technológie kotolne SPRA VBYTKOMFORT a návrh dlhodobého prenájmu 

pre ŠK Universal Prešov a zároveň navrhujem aj prelomenie zásady nášho VZN Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom ešte predtým. Toto by som chcel doplniť do bodu 

Majetkové prevody ako prípady hodné osobitného zreteľa, materiál máte na stole . .. 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu JUDr. Reného Puchera, poslanca mestského zastupiteľstva 

o prelomení zásady, že toto bude zaradené v bode majetkové prevody. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 17 proti: l zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 522/2014 

Hlasovanie o návrhu programu XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 18 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: 1 

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

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 
ŕ" 

1. 	 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. 	 Návrh rozpočtového opatrenia č. 4. 


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


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


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


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


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


5. 	 Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2011 - 2015. 


Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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CJ 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove výtlačok: 

Mesto Prešov 

6. 	 Návrh čerpania finančných prostriedkov z obligatórneho prfspevku z Recyklačného fondu 

na nákup vozidla pre činnosti v nakladaní s odpadmi. 

Predkladá: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností 

MsÚ 

7. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

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

parc. Č. KNC 9310/297 vk. ú. Prešov (lokalita Sídlisko III/B za lanovým centrom) o výmere 

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

I € za rok. 

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

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

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

10. 	 Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch. 

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

11. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne 	 záväznému nariadeniu mesta Prešov 

č. 148/2005 o parkovaní aodstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov č. 153/2006, ktorým sa meni a dopíňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta 
r-

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 odstraňovani 

vozidiel na území mesta Prešov. 

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

12. Stanovisko k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za zncčist'ovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia 

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

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

13. 	 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

14. Záver. 
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;;;1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V súlade s programom XLIX. riadneho rokovania MsZ primátor mesta predniesol návrh 

na zriadenie návrhovej komisie a voľbu jej členov na základe návrhu predsedov poslaneckých 

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

komisie boli navrhnut! tito poslanci: 

za Klub nezávislých poslancov: 

JUDr. René Pucher 

MUDr. Peter Klein 

za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Svetlana Pavlovičová 

PhDr. Martin Lipka, PhD. 

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

Mgr. Peter Krajňák 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 4: za: 26 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Primátor mesta skonštatoval, že návrhová komisia bola zriadená a zvolená tak, ako bola 
r

navrhnutá. 

Za zapisovatel'ku bola predsedajúcim určená: 


Mgr. Svetlana Bučková 


Za overovatel'ov zápisnice a uzneseni boli predsedajúcim určení títo poslanci MsZ: 

PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA 

PaedDr. Miroslav Benko 

Ing. Richard Drutarovský 
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l:;! Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ROKOVANIE 

~ 

2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 

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

Materiál tvorí písomnú prllohu zápisnice. 

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

ktorý uviedol- "Predkladám návrh rozpočtového opatrenia č. 4. Návrh rozpočtového opatrenia 

Č. 4 bol prerokovaný v komisii finančnej. plánovacej a správy mestských organizácií minulý týždeň 

v stredu, finančná komL~ia prijala k tomuto materiálu kladné stanovisko. " ,

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

Ing. Andrea Tumanová, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Michal Kaliňák, 

PhD., Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajňák, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Igor Andrejčák, 

Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Vasiľ Janko, JUDr. Katarína Ďurčanská, PhDr. Martin Lipka, PhD., 

Ing. Svetlana Pavlovičová, MUDr. Peter Klein, Mgr. Stanislav Ferenc, MUDr. Karol Kyslan, PhD., 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta vyhlásil 45 minútovú prestávku pre návrho'V'Íl 

komisiu. 
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l;;, 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - " Vzhľadom k tomu, že návrhová komisia skončila 

svoje rokovanie, je potrebné, aby sa pripravil písomný návrh, prejdeme na ďalší bod" 

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako pripadov hodných osobitného zretel'a 

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

Materiá! tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

~ 

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

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

osobitného zreteľa. Jednotlivé majetkové prevody po ich schválení zámeru mestským 

zastupiteľstvom, následnom zverejnení v zmysle príslušnej legislatívy ul na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

neboli optJtovne prerokované v komisii mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom 

mesta, ani v mestskej rade a predkladáme ich tak, ako vyplynuli zo schválených zámerov. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Svetlana 

Pavlovičová, Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Peter Krajňák, JUDr. René Pucher a Ing. Miroslav 
/' 

Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 

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

hlasujeme o tom, či sa bude hlasovať o bode 5 osobitne. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č, 5: za: 27 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

sme hlasovali o všetkých bodoch osobitne. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 10 proti: O zdržalo sa: 18 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o prevode číslo 5. To znamená, že mesto zamieňa nehnuteľnosti ako prípad , 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu na výstavbu Parku umenia. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 7: za: 13 proti: O zdržalo sa: 15 

nehlasovalo: 2 

Majetkový prevod nebol schválený. 

Hlasovanie o zvyšných materiáloch ako celku. 

PREZENTÁCIA-31 poslancov 

HLASOVANIE ~ 8: za: 22 proti: O zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: O 

,-
Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 52312014 

4. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Predkladá: Mgr. Ivana I1illŠová, DiS., riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 


Materiál tvorí písonmú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Mgr. Ivana llia!íová, DiS., riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla- "Predkladám návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 20l3. Komisia pre 

výber laureátov stanovila troch alebo tri osoby, ktoré by mali dostať Cenu mesta Prešov za rok 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

2013. Tento materiál prešiel aj Mestskou radou v Prešove, ktorá stanovila schválenie udelenia 

Ceny mesta Prešov za rok 2013 trom osobnostiam, ich mená máte uvedené v materiáli. Rozdiel 

oproti mestskej rade a komisii pre výber laureátov spočíval iba v udelení Ceny mesta v jednej 

osobe a to namiesto pána Dr.h.c. pro] PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSC. treba schválit' udelenie Ceny 

mesta Ing. arch. Irakli Eristavimu. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Mgr. Peter Krajňák. 

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

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. 9: za: 28 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 524/2014 

5. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2011 - 2015 

Predkladá: Ing. Marián Harčarik, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
" Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta odovzdal vedenie XLIX. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove JUDr. Renému Pucherovi, zástupcovi primátora mesta. 

Materiál predložil Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

MsÚ, ktorý uviedol- "Predkladám Vám plán odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 

2011 - 2015, ktorý bol vypracovaný v úzkej súčinnosti s Technickými službami mesta Prešov. 

mavné zámery tohoto plánu odpadového hospodárstva rešpektujú princípy a základnú hierarchiu 

odpadového hospodárstva SR a plánu odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho 
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Mesto Prešov 

kraja na roky 2011 - 2015. Následne po schválení Plánu odpadového hospodárstva mesta Prešov 

bude tento materiál predložený na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie na 

schválenie. Zároveň považujem za potrebné Vás upozorniť na chybné číslovanie strán 

predkladaného materiálu, ktoré vzniklo pri jeho kopírovaní dvoma rôznymi subjektmi, vzhľadom 

na to, že sme chceli zabezpečiť farebné kópie grafov a tabuliek V čistopise plánu odpadového 

hospodárstva bude číslovanie opravené tak, ako bolo vpôvodom materiáli, ktorý bol odsúhlasený 

predkladateľom a prednostkou mestského úradu. Zároveň chcem poznamenat; že v mesiaci máj 

2014 predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

/' 
mesta Prešov o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Prešov. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav 

Kahanec, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Igor Andrejčák, PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Peter 

Krajňák, PhDr. Michal Kaliňák, PhD. a Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu 

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

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako predniesol PhDr. Mikuláš Komanický, poslanec 

mestského zastupiteľstva - "Mestské zastupiteľstvo v Prešove schvaľuje Program odpadového 

hospodárstva mesta Prešov na roky 2011 - 2015 a žiada primátora mesta predložiť na najbližšie 

,- rokovanie mestského zastupiteľstva spôsob zabezpečenia plnenia cieľov Programu odpadového 

hospodárstva mesta Prešov. Termín: najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. " 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 10: za: 16 proti: O zdrialo sa: 8 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 525/2014 
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1;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Dokončenie bodu 2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4 

Ing. Svetlana Pavlovičová, predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh návrhovej 

komisie - "Predkladám Vám návrh návrhovej komisie. Návrhová komisia prejednala všetky 

návrhy, ktoré boli vznesené zo strany poslancov. Ojednotlivých návrhoch sme hlasovali. 

Výsledkom hlasovania je tento návrh, ktorý ste všetci obdŕžali vytlačený na stoloch a nebudem 

tuná vpodstate čítať koždú jednu zmenu. Zmeny sú zaznamenané kurzívou. P6vodný text je 

štandardným písmom. " 

/'" 

Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, poslanca mestského zastupiteľstva 

osobitné hlasovaníe o položkách v Programe 9 Rekonštrukcia bytového domu na Slánskej 

a navýšeníe sumy na Detské multifunkčné ihrisko Nižná Šebastová na 36 500 € to bol jeden návrh, 

o ktorom by sa malo hlasovať samostatne a druhý potom navýšenie financií o 100 000 € 


na revitalizáciu územia na Tajchu - hlasujeme o návrhu pána Benka na osobitné hIasovaníe. 


PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 


HLASOVANIE č. 11: za: 18 proti: O zdrialo sa: 4 


nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

,- Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, poslanca mestského zastupiteľstva 

pozmeňujúci návrh k rozpočtovému opatreníu Č. 4 - "Rekonštrukcia bytového domu na Slánskej 

ulici + projektová dokumentácia 77 900 € a navýšenie tých 6500 na Detské a multifonkčné ihrisko 

Nižná Šebastová, čiže 36500 €. " 

PREZENT ÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 12: za: 11 proti: O zdrialo sa: 10 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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9 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, poslanca mestského zastupiteľstva 

pozmeňujúci návrh k rozpočtovému opatreniu Č. 4 - "Revitalizácia územia na Tajchu a príprava 

vybudovania fotbalového ihriska 100 000 e. " 
JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "zdroj z rezervy. " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 13: za: 14 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: 3 

Návrh prijatý. 

/"' 

Hlasovanie o návrhu Ing. Igora Andrejčáka, poslanca mestského zastupiteľstva 

pozmeňujúci návrh k rozpočtovému opatreniu Č. 4 - "vrátiť tam pôvodnú čiastku na MŠ 

Zemplínska, rekonštrukcia za 155 119,95 a peniaze z rezervy tak, ako na ihrisko. " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 14: za: 6 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: 4 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva 

"položku 93700543 to je viacej položiek, je tam Hokejbalové ihrisko Sídlisko II, Hokejbalové 

ihrisko Sídlisko Sekčov, Hokejbalové ihrisko Sídlisko III a Hokejbalové ihrisko Sídlisko III, čo sú 
r 

transfory pre TSmP ponížiť zo 49 000 na 40 000, všetky štyri položky a zvyšnú sumu, tých 

4 x 9 000 = 36000 presunúť, doplniť ďalšiu položku Kapitálový transfor pre TSmP - Hokejbalové 

ihrisko, Sídlisko Sekčov, časť 7. " 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 15: za: 7 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 
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:;;;;' Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ - " Chcel by som len 

poopraviť ten návrh keďže sme ho operatívne pripravovali, aj v súvislosti s týmto tesne 

predchádzajúcim hlasovaním, riadok Kapitálový transftr pre TSmP, Hokejbalové ihrisko Sídlisko 

III je tam dvakrát omylom, má tam byť len raz. Majú tam byť dohromady tri hokejbalové ihriská 

a to: Československej armády, Sekčov a Sídlisko III, len raz Sídlisko IIL Je to len tlačová chyba, 

kopírovaním to tam zostalo druhýkrát. A ešte, keď už sme pri malých preklepoch tak samozrejme 

chybička na strane 2/4 Detské multifonkčné ihrisko Nižná Šebastová, nie Šebestová. " 

Hlasovanie o materiáli ako celku. 
/" 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIEč.16: za: 9 proti: O zdržalo sa: 13 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu uznesenie neprijalo. 

6. Návrb čerpania finančnýcb prostriedkov z obligatórnebo prispevku z RecyklaČDébo fondu 

na nákup vozidla pre činnosti v nakladaní s odpadmi 

Predkladá: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností 

MsÚ 
r 

Materiál tvor! písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predloži! Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných 

činností MsÚ, ktorý uviedol- "Predkladám Vám návrh čerpania finančných prostriedkov 

z obligatórneho príspevku z Recyklatného fondu na nákup vozidla pre činnosť v nakladaní 

s odpadmi. Zdôvodnenie terpania finantných prostriedkov, štruktúra financovania a program 

nákupu je obsiahnutý vo vlastnom materiáli. Uvedený materiál bol predložený na rokovanie 

odbornej komisie mestského zastupiteľstvafinančnej, plánovacej a mestských organizácii a mestskej 

rade s odporúčacím charakterom. " 
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Š Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Richard Drutarovský a Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ 

TSmP, a. s. 

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

PREZENTÁCIA - 18 poslancov 

HLASOVANIE č. 17: za: 18 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

/"'-

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 526/2014 

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisní ce. 

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

ktorý uviedol- "Predkladám návrh na schválenie majetkových prevodov vrátane doplnku. 

Jednotlivé majetkové prevody boli prerokované v komisii pre disponovanie s majetkom mesta, 
r

následne mestskou radou. Uznesenie mestskej rady, ako aj stanovisko komisie je súčasťou 

materiálu. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, JUDr. Katarína Ďurčanská, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Andrea 

Turčanová, Mgr. Radovan Gondžúr, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Ľudovít Malaga, 

Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 
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Š Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o vystúpení pani Oravcovej z euroA WK, spol. s r. o. 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 18: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Pani Oravcov á vystúpila k majetkovému prevodu pod poradovým číslom 12 Zámer 

uzatvorenia Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach 

a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy 

na mestských pozemkoch so spoločnosťou euro A WK, spol. s r. o . .--. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Navrhujem do prílohy č. 12, kde je zoznam prístreškov MHD, ktoré spoločnosť postaví do 

31.12.2015, zvýšiť tento počet o 2 prístrešky. Príloha č. 12/4 to je na konci materiálu. Takže 

dobudovanie prístrešku MHD na ulici Solivarskej pri bývalom kine Prameň, tam je to 

majetkovoprávne vysporiadané a poradové číslo 20. V prípade majetkovoprávneho usporiadania 

vybudovať aj prístrešok na ulici Solivarskej v smere od železničnej stanice pri križovatke Škára. " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 19: za: 20 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 
/'. 

Hlasovanie o návrhu PhDr. Rudolfa Dupkalu, poslanca mestského zastupiteľstva 

" V prípade majetkovoprávneho vysporiadania umiestnenie minimálne jednej zastávky v oblasti 

mestskej časti Šalgovík. " 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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';:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

IDasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Takte ide o prístrešok na zastávke Zimný štadión smer Obrancov mieru, ešte dodám, že pokiaľja 

viem, tak tá konštrukcia, na ktorej by ten prístrešok mal stáť by už mala byť na mestskom 

pozemku, tam užje mestský pozemok za zábradlím, čo sa týka tohto záhradlia a záruky, tak keď má 

Slovenská správa ciest nejaký problém so zárukou. tak tá záruka končí teraz niekedy, ale to nie je 

podstatné, lebo prístrešok má byťna mestskom pozemku. " 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Čiže rozšírenie zastávky pri Zimnom 

štadióne smer Obrancov mieru. " 

/"'-
PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

IDasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva - ... 

mimo záznam - bod 12. Zámer uzatvorenia Zmluvy o podmienkach výstavby a prevádzky 

prístreškov na autobusových zastávkach fonnou obchodnej verejnej sút'aže, s predížením 

doterajšieho zmluvného vzťahu do jej nkončenia. 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 22: za: 9 proti: I zdržalo sa: 10 

nehlasovalo: 2 
r~. 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva 

"dop[ňam ešte rozšírenie zastávky pri Poliklinike WESP ER o zhruba taký istý modul ako je 

v súčasnosti, je tam veľká hustota, myslím, že tam patrí širšia zastávka. " 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 23: za: 17 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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I;;; Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu Ing. Igora Andrejčáka, poslanca mestského zastupiteľstva - bod Č. 7 

preradiť do časti neschvaľuje. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 24: za: 5 proti: O zdržalo sa: 15 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o materiáli ako celku. 


PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

r"' 

HLASOVANIE Č. 25: za: 13 proti: O zdrialo sa: 8 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 52712014 

8. Prerokovanie peticie obyvatel'ov mesta Prešov proti dlbodobému prenájmu časti pozemku 

parc. č. KNC 9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko III/D za lanovým centrom) o výmere 

17130 m2 občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z., na 20 rokov 

za l €za rok 

r' 

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 na prerokovanie petíciu obyvateľov mesta Prešov proti 

dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNe 9310/297 v k Ú. Prešov (lokalita sídlisko 

lll/B za lanovým centrom) o výmere 17130 ml občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE 

RADOSŤ, o, z., na 20 rokov za 1 € za rok, čo vychádza zo schváleného zámeru mestským 

zastupiteľstvom. Petícia bola prerokovaná, resp. predložená na rokovanie mestskej rady, keďže 

mestská rada neprijala k tomuto materiálu žiadne uznesenie, predkladáme ho v rovnakom znení 
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9 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ako bola predložená aj na mestskú radu, to znamená v alternatívnom znení, keďže vo veci je 

kompetentné rozhodnúť výhradne mestské zastupiteľstvo. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, PhDr. Michal Kaliňák, PhD., MUDr. Vasiľ 

Janko, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajňák, JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Igor 

Andrejčák, Ing. Andrea Turčanová, Stanislav Grega, Ing. Svetlana Pavlovičová. 

/'. 
Hlasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, poslanca mestského zastupiteľstva o vystúpení 

pani Dr. Halákovej. 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 26: za: 20 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Pani Dr. Haláková vystúpila k predloženému materiálu. 

Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, poslanca mestského zastupiteľstva - bol to 

návrh tak, ako máte v materiáli, iba prvá časť, časť berie na vedomie, konštatuje sa vypúšťa. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 27: za: 4 proti: l zdržalo sa: 16 
r-. 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu PhDr. Michala Kaliňáka, PhD., poslanca mestského zastupiteľstva 

"Mestské zastupiteľstvo v Prešove berie na vedomie petíciu obyvateľov mesta Prešov proti 

dlhodobému prenájmu časti pozemku, to je rozpísané a potom žiada primátora. aby vstúpil do 

rokovaní s pred~tavitermi občianskeho združenia vo vzťahu ku korekciám ich pôvodného zámeru 

a teda realizácii projektu na menšej parcele s predstavením finančného plánu. Termín je predložil' 

informáciu na májové rokovanie mestského zastupiteľstva, ak tam budeme mať túto iriformáciu, tak 
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1::1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove výtlačok: 

Mesto Prešov 

vieme, či tento projekt má parametre na to, aby sme ho podporili, alebo je to projekt, ktorý 

potvrdzuje obavy, ktoré dnes zazneli. Teda reálne budeme vedieť, na čom sme. " 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 28: za: 4 proti: 2 zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu JUDr. Kataríny Ďurčanskej, poslankyne mestského zastupiteľstva 

"Mestské zastupitel'stvo v Prešove berie na vedomie petíciu obyvateľov mesta Prešov atd: ako je 
r--. 

vpísomnom návrhu, konštatuje, že petícii vyhovuje a ruší uznesenie Č. 501/2014 zo dňa 20.2.2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov v časti schvaľuje pod poradovým číslom 30. " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 29: za: 18 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 528/2014 

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

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

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

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

ktorá uviedla - "Predkladám materiál prerozdelenie dotácií. Materiál bol predložený komisii 

školstva a telesnej kultúry dňa 27.3.2014 a mestskej rade dňa 14.4.2014, obe uznesenia majú 

kladné stanovisko tak, ako je uvedené v materiáli. Finančné prostriedky sú rozdelené v správe pre 

nosné športy, ostatné športy, pre podujatia, pre deti a mládež a potom aj pre iné športové 

podujatia. Riadili sme sa Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je platné pri rozdeľovaní 

dotácií. " 
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1;;;1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, Stanislav Grega, 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD., Mgr. Peter Krajňák. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, ktorý máte v písomnom materiály. 

PREZENTÁCIA - 19 poslancov 

HLASOVANIE č. 30: za: 17 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 
r--

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 529/2014 

10. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

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

ktorá uviedla - "Predkladám informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch. 
r---

Materiál bol v komisii podnikateľskej činnosti a strategického rozvoja 3.4. aj v mestskej rade dňa 

14.4.2014, obe uznesenia majú kladné stanovisko. Chcem len podotknúť, že názov materiálu 

o pripravovaných a podaných projektoch bol v čase tak, ako bol predložený v komisii a mestskej 

rade, v súčasnosti sú všetky projekty, ktoré sú uvedené v materiáli podané. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, JUDr. Katarína Ďurčanská, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Richard 

Drutarovský, Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Stanislav Ferenc a Mgr. Katarína Kireta, prednostka 

Mestského úradu v Prešove, Mgr. Ivana I1iašová, DiS., riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

MsÚ, Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. s. 
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Š Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Mestské zastupiteľstvo v Prešove, tak ako máme v materiáli po 1. berie na vedomie po a) 

schvaľuje zámery atd: osem tých zámerov, po b) to isté schvaľuje finančnú spoluúčasť mesta 

takisto osem, počkáme si tých 5 dní, aby niekto nepovedal, že ideme vylúčiť bod č. 2. A teraz po 2. 

žiada primátora mesta po a) určiť zamestnancov mesta, vrátane vedúci zamestnancov a prednostky 

zodpovedných za nedostatky (pochybenia) pri príprave a podávaní projektu Sedenie zabíja a pohyb 

lieči - medzinárodné cyklistické preteky, po b) vyvodiť zodpovednosť za uvedené nedostatky 

prijatím opatrení (postihov) voči určeným zamestnancom mesta podľa Zákonníka práce 
~ 

a Pracovného poriadku mesta Prešov apo c) predložiť správu o vyvodení zodpovednosti voči 

určeným zamestnancom a prijatí opatrení (postihov) voči týmto zamestnancom. Termín: 26.5.2014 

mestské zastupiteľstvo. " 

PREZENTÁCIA-18 poslancov 

HLASOVANIE č. 31: za: 3 proti: IO zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: 1 

Návrh neprijatý. 

JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Nemám vecný návrh 

na zmenu uznesenia, ale návrh na jeho formálnu úpravu. Mestské zastupiteľstvo v Prešove berie na 

vedomie informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch a schvaľuje po A. zámery 
.r-

mesta Prešov uchádzať sa o finančné prostriedky podaním žiadostí o NFP pod bodmi 1-8 tak ako 

je uvedené. A po B. schvaľuje finančnú spoluúčast; bez schvaľuje, finančnú spoluúčasť mesta 

Prešov na projektoch, ktoré budú financované z NFP tak, ako sú uvedené pod bodom 1-8 a záver 

by som prosila v uznesení tak, ako je dobrým zvykom: meno pána primátora, funkciu, overovatelia, 

zapísala, dátum. " 

PREZENTÁCIA - poslancov 

HLASOVANIE č. 32: za: proti: zdržalo sa: 

nehlasovalo: 

Hlasovanie zrušené. 
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I:; Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

IDasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, poslanca mestského zastupiteľstva 

"To uznesenie by znelo Mestské zastupiteľstvo žiada primátora štvrťročne podal' na rokovanie 

mestského zastupiteľstva informáciu o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a grantov Európskej únie. 

Termín: naprvé zastupiteľstvo v II polroku 2014" 

PREZENTÁCIA - 16 poslancov 

HLASOVANIE č. 33: za: 15 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 
ŕ" 

Návrh prijatý. 

IDasovanie o materiáli ako o celku. 

PREZENTÁCIA -16 poslancov 

HLASOVANIE Č. 34: za: 14 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 530/2014 

10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 
.~ 

Č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovani vozidiel na území mesta Prešov v znení V§eobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 153/2006, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na 

území mesta Prešova v zneni V§eobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 167/2008, 

ktorým sa mení II dopiňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 

o parkovaní II odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov 

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

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 
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9 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Materiál predložil Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

MsÚ, ktorý uviedol- "Okresná prokuratúra v Prešove podala dňa 4.4.2014 protest prokurátora 

proti V.veobecne záväznému nariadeniu mesta 148/2005 v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta 153/2006 a 167/2008 o státí, parkovaní a odťahovaní vozidiel na území mesta Prešov. Po 

komplexnom posúdení predmetného protestu prokurátora navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove vyhovelo protestu prokurátora v plnom rozsahu. Ak orgán verejnej správy protestu 

prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkíadu alebo nqjneskôr do 90 dní všeobecne 

záväzné nariadenie mesta, ktoré nie je v súlade so zákonom zrušil; resp. nahradiť ho novým 
~ 

všeobecne záväzným nariadením mesta, ktoré bude v súlade s platným zákonom, zákonmi 

a všeobecne právnymi predpismi. V súčasnosti je pripravený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom územi mesta 

Prešov, ktorý predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva v máji tohto roku. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Radovan Gondžúr a Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície 

v Prešove. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Radovana Gondžúra, poslanca mestského zastupiteľstva - "ja si 

dovolím predložiť návrh na uznesenie, samostatný návrh: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora 
,,-

mesta predloiiť do najbIiišieho zasadnutia mestského zastupiteľstva informativnu správu 

o možnostiach založenia, pripadne zriadenia právnickej osoby pre účely prevádzky a správy 

parkovacích miest na územi mesta Pre§ov. " 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 35: za: 19 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 
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~;;;! 
Mestské zastupitel'stvo v Prelove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o materiáli ako o celku. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 36: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 531/2014 

~ 

12. Stanovisko k "Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečist'ovanie 

ovzdulia 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 tvori písomnú prílohu 7..ápisnice. 

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

MsÚ, ktorý uviedol- "Predkladám Vám stanovisko k žiadosti o opätovné zaradenie VZN 

é. 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 
r

vlastníkov bytov H. Uznesenie k tomuto materiálu je pripravené v zmysle záverov a uznesenia 

Mestskej rady v Prešove Č. 2 z roku 2014. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v materiáli. " 

V rozprave vystúpili - JUDr. René Pueher, zástupca primátora mesta, poslanec MsZ -

Mgr. Peter Krajňák. 

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

"Ja len dám konkrétny návrh bez nejakého väčšieho komentára, na túfo tému bolo veľa 

povedané, rovnako na komisii pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Tá zmena 

by spočívala v tom, že vpredloženom uznesení berie na vedomie by ostalo, rovnako odporúča 

Strana 25/28 

F - MsÚ/SP-O112411 



1:;1 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

primátorovi mesta predložiť návrh novelizácie VZN 14/2013 až do konca s tou zmenou, že 

namiesto v mesiaci október 2014 ako je navrhnuté, by táto novelizácia VZN na prvom zasadnutí 

v ll. polroku 2014. Predpokladá sa, že to bude niekedy koncom augusta. " 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 37: za: 18 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 532/2014 
~ 

13. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prdove 

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

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec, JUDr. Katarína 

Ďurčanská, Ing. Svetlana Pavlovičová, Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Vasiľ Janko, MUDr. Peter 

Klein a Mgr. Ivana Iliašová, DiS., riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta vyhlásil IO minútovú prestávku pre návrhovú 

komisiu. 

~ 

Ing. Svetlana Pavlovičová, predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh návrhovej 

komisie - "Na stoloch máte výstup z návrhovej komisie, ktoré sa týka rozpočtového opatrenia é. 5 

oproti pôvodnému návrhu je tam ešte navýšenie, navýšenie rozpočtu výdavkov, uvoľnenie z rezervy 

pre investičné akcie a to konkrétne v Programe é. 9 Strategický rozvoj to je navýšenie, čítam 

položku Kapitálový transfer pre TSmP, a. s. Hokejbalové ihrisko Sídlisko Sektov 7, za 49 000 €. " 
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Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

Hlasovanie o protinávrhu Mgr. Petra .Krajňáka, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Ja dávam presne v tom istom zneni návrh s tým, že návrh rozpočtu výdavkov +1OO 000 futbalové 

ihrisTw na Tajchu Solivar. " 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 38: za: 7 proti: O zdr"<.alo sa: l O 

nehlasovalo: 4 

Návrh neprijatý. 

~ 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENT ÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 39: za: 17 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 4 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 533/2014 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta o 19.35 hod. "Vážené panie poslankyne, 
.~ 

vážení páni poslanci, vážení pritomní, týmto bol program dnešného XLIX. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove vyčerpaný. Ďakujem všetkým prítomným za účasť a vyhlasujem 

dnešné XLIX. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za ukončené. " 

Zápisnica zo XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Je spracovaná na základe zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade 

v Prešove. 
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8 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

~J 
Mgr. Katarina KIRETA 

prednostka MsÚ 

~~ 

Zapisovateľka: 

Mgr. Svetlana Bučková 

ú()'.u:;0
i 

~~Z~ 

JUDr. Pavel HAGYAR! 

primátor mesta 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Richard DrutarovskS / 
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