
ej! Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z L. mimoriadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 19.5.201" 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Pritomní poslanci mestského zastupiteľstva 26 podľa prezenčnej listiny
~ 

Neprítomní poslanci mestského zastupiteľstva: 


Ing. Ľudovít Malaga, písomne ospravedlnený 


PhDr. Michal Kaliňák, PhD., písomne ospravedlnený 


Mgr. Mária Čížiková, písomne ospravedlnená 


Mgr. Janette Langová, písomne ospravedlnená 


PhDr. Milan Laca, písomne ospravedlnený 


Za Okresnú prokuratúru v Prešove: 

JUDr. Peter Dzadík, PhD., námestník okresného prokurátora 

r 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Ján Andrejko, náčelru1c Mestskej poIicie v Prešove 

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

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

Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelení a verejnoprospešných činností MsÚ 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:9 I 

Mesto Prešov 

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

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daru a poplatkov MsÚ 

Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ 

PaedDr. Jozef Smetana, vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ 

Vladimír Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu 

Mgr. Tomáš Burger, PhD., asistent primátora mesta 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňa primátora mesta 

JUDr. Beáta Findišová, právnička 

/"'- Iveta F ecková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 

Za mestskú príspevkovú organizáciu a obchodné spoločností II účasťou mesta: 

Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov 

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

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

Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 

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

Ing. Juraj Hudáč, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 

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

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

L. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol 

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

kandídátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov, zástupcov mestskej príspevkovej 

organizácie, obchodných spoločnosti, zamestnancov mesta, zástupcov médií a prítomných 

obyvateľov mesta. 

PREZENTÁCIA - 24 prítomných poslancov 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:l:;' 
Mesto Prešov 

-_. 	 --_............ 
__..-

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

L. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 

Predsedajúci ďalej uviedol, že návrh programu L. mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke a na stôl bol predložený materiál: 

• 	 Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 511/2014 zo dňa 

31.3.2014, ktorý predsedl\iúci navrhol prerokovať ako bod č. 2 programu L. mimoriadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Ostatné body programu sa následne prečfslujú. 

~ 

Ďalej navrhol, aby sa ,,zriadenie a voľba volebnej komisie mestského zastupiteľstva" 

schvaľovala až v rámci bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia "Voľba hlavného kontrolóra mesta 

Prešov na obdobie rokov 2014 - 2020", a to pred samotným aktom voľby hlavného kontrolóra 

mesta. 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Svetlana Pavlovičová, Ing. Stanislav Kahanec. 

~. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva 

- stiahnuť body 3, 4, 5 z programu dnešného rokovania. 

PREZENT ÁCIA - 26 poslancov 

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

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 
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E; 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu programu L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 2: za: 15 proti: l zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: l 

/"" 
Program L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

L Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie MsZ. 

2. 	 Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 51112014 zo dňa 

31.03.2014. 

Predkladá: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

3. 	 Informácia o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok 

a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta 

Prešov. 

Predkladá: Ing. Igor Andrejčák, predseda Komisie MsZ na otváranie obálok a vyhodnotenie 

písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov 

/"' 
4. Návrh Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014. 

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

činností MsÚ 

5. 	 Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2014 2020. 

Predkladá: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


predseda volebnej komisie MsZ 


6. 	 Záver. 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V súlade s programom L. mimoriadneho rokovania MsZ primátor mesta predniesol návrh 

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

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

komisie boli navrhnutí títo poslanci: 

za Klub nezávislých poslancov: 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

PhDr. Ivan Benko 

ŕ'"" 	
~ Poslanecký klub SMER - SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Svetlana Pavlovičová 

PaedDr. Miroslav Benko 

~a Poslanecký klubKDH~SDJ~J'L=J:>S~MQ~SI=~JIíD: 

Mgr. Stanislav Ferenc 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 
~ 

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

navrhnutá. 

Za zapisovatel'ku bola predsedajúcim určená: 


Mgr. Svetlana Bučková 
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9 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 


Mesto Prešov 

za overovateľov zápisníce a uznesení mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim určení 

títo poslanci MsZ: 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 

Ing. arch. Viktor Tk:ačík 

/""' mDr. Pavel Hagyari, primátor mesta na základe návrhu predsedu Poslaneckého klubu 

KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD Ing. Stanislava Kahanca vyhlásil v zmysle rokovacieho 

poriadku IO minútovú prestávku na poradu Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD. 

ROKOVANIE 

r· 

2. Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupitel'stva v Prdove č. 51112014 zo dňa 

31.03.2014 

Predkladá: mDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


Materiá! tvorí písomnú prílohu zápisníce. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:CZ: 
Mesto Prešov 

Materiál predložil JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, ktorý uviedol - "Minulý týždeň 

v stredu nám bol doručený protest prokurátora. Dostali ste ho dnes aj na lavice a ja súčasne prosím 

pána prokurátora, aby vás oboznámil s týmto protestom. Pán doktor nech sa páči. " 

JUDr. Peter Dzadík, PhD., námestm'k okresného prokurátora - "vážený pán primátor, 

vážené mestské zastupiteľstvo, verejnosť, média. Ďakujem za privítanie, ďakujem za pozvanie 

na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Podľa návrhu programu predmetom dnešného 

zastupiteľstva má byt' Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2014 - 2020. 

~. 
Dobrému výkonu verejnej správy ako univerzálnej zásade zodpovedá len taký režim postupu 

a rozhodovania orgánov verejnej správy, v rámci ktorého bude dodrianá zákonnosť. Myslím si, ie 

by bolo v rozpore s princípom dobrej správy, poktaľ by o tak závažnej otázke rozhodovalo mestské 

zastupiteľstvo bez toho, aby bolo iriformované o všetkých podstatných skutočnostiach. Čo sa týka 

protestu prokurátora tento vám bol predložený na dnešné rokovanie. Zároveň vám dávam do 

pozornosti, ie bolo podané aj upozornenie prokurátora primátorovi mesta Prešov, pričom 

v upozornenf prokurátora je navrhnuté umožniť Ing. Alexandrovi Ernstovi nerušený výkon funkcie 

hlavného kontrolóra mesta Prešov. Upozornenie bolo podané pre porušenie zákona o obecnom 

zriadení. 

K záverom prokuratúry: Podľa záveru prokuratúry mestské zastupiteľstvo vyhlásílo voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Prešov napriek tomu, ie má platne zvoleného kontrolóra mesta Prešov 

~. 
Ing. Alexandra Ernsta. Nemoino konštatovať splnenie zákonných predpokladov na vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov za situácie, keď mesto má platne zvoleného hlavného 

kontrolóra, keď nebol zákonným spôsobom odvolaný a ktorému funkcia nezanikla zo zákonných 

dôvodov, a ktorému by malo riadne funkčné obdobie uplynúť 1. 7.2019. Do pozornosti Vám dávam 

taktiež, ie toho času existuje aj právny názor súdov o predbežnom opatreni, o podrobnostiach vás 

nebudem informovat; nakoľko účastníkom súdneho sporu je Mesto Prešov, takte tieto skutočnosti 

by vám mali byt' známe. Nazdávam sa, že by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a princípom právneho štátu, po klal' by v meste Prešov mestské zastupiteľstvo zvolílo 

dvoch hlavných kontrolórov mesta. 

Čo sa týka dôvodov rozhodnutia prokuratúry, tieto sú uvedené v písomnom vyhotovení 

protestu prokurátora, s ktorým sa máte možnosť oboznámiť. Ja len v stručnosti zhrniem dôvody. 
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f(] Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V prvom rade je potrebné uviesť, že v súlade s ústavne lwnformným výklaCÚJm príslušnej 

právnej úpravy nie je funkcia člena rady šlwly pri materskej šlwle jimkciou nezlučiteľnou 

s výlwnom funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov. Funkcia člena rady školy v materskej šlwle 

zriadenej aj mestom nie je členstvom v orgáne právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo 

zakladateľom je obec, alw to predpokladá zákon v ustanovení § 18 ods. 2 písm c) zálwna 

o obecnom zriadení. Príčiny: Rada šlwly je samostatným samosprávnym lwlektívnym orgánom. 

Rada šlwly zriadená pri šlwle, alebo rada šlwlského zariadenia zriadená v predšlwlskom zariadeni 

nie je orgánom právnickej osoby zriadenej mestom. Ide o správny orgán, ktorý vyjadruje 

~, 
a presad?:uje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní jimkciu verejnej lwntroly. Zpohľadu školskej 

problematiky sa vyjadruje k činnosti šMI. Čo sa týka právnickej osoby, pri ktorej je tento správny 

orgán zriadený, nerozhoduje o jeho pôsobnosti, ani jeho zložení. Činnosť tohto správneho orgánu 

upravuje priamo zálwn. 

Čo sa týka bodu dva argumentácie v druhom rade je potrebné uviest; že Ing. Alexander 

Ernst sa bezprostredne po začatí výlwnu funkcie hlavného lwntro/óra mesta Prešov vzdal fonkcie 

člena Rady šlwly pri Materskej šlwle Jurlwvičova 17, Prešov afonkcie člena Rady školy pri 

Materskej šlwle Bratislavská 3, Prešov. Zároveň Ing. Alexander Ernst upozornil primátora mesta 

Prešov alw orgán, ktorý ho do fonkcie člena rady školy delegoval na potrebu ho odvolať. Čo sa 

týka formy upozornenia, bolo to aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde poukázal na 

~" 
skutočnosť, že túto funkciu nemôže vykonávať a poukázal to na pôde tohto mestského 

zastupiteľstva, kile bol aj orgán, ktorý ho do fonkcie delegoval. Vzhľadom na uvedené nemožno 

konštatovať zánik funkcie hlavného lwntrolóra mesta Prešov, vzhľadom na uvedené nemožno 

konštatovať zálwnnosť vyhlásenia novej voľby hlavného lwntrolóra mesta Prešov a vzhľadom na 

uvedené mám za to, že je nezálwnné brániť Ing. Alexandrovi Ernstovi v riadnom výlwne jeho 

jimkcie. K podrobnostiam a k príslušnej právnej úprave, rozhodnutiam súdov, v prfpade analógie 

v rozhodnutí Ústavného súdu ohľadom posúdenia nezlučiteľnasti fonkcií, dávam do pozornosti 

bližšiu argumentáciu v pfsomnom vyhotovenf protestu. 

Záverom dodávam nasledovné: Dobrému výkonu verejnej správy ako univerzálnej zásade 

zodpovedá, a to zdôrazňujem, len taký režim a postup a rozhodovanie orgánov verejnej správy, 

v rámci ktorého bude dodržaná zálwnnost: Bolo by v rozpore s touto univerzálnou zásadou, 
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! 
Mestské zastupitefstvo v Prešove Výtlačok:I:;' 

Mesto Prešov I 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a princípom právneho štátu, pokiaľ by 

v meste Prešov mestské zastupiteľstvo zvolilo dvoch hlavných kontrolórov. Preto vám dávam do 

pozornosti uvedené skutočnosti, považujem za potrebné, aby ste sa teda s nimi náležite oboznámili 

a tak mohli až pristúpil' k zodpovednému rozhodnutiu. Ďakujem pekne. " 

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

Ing. Andrea Turčanová, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Igor Andrejčák, Ing. Richard Drutarovský, 

PhDr. Rudolf Dupkala, Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Radovan Gondžúr, MUDr. Vasiľ Janko, 

PhDr. Ivan Benko, JUDr. Katarina Ďurčanská, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, 
~ 

Ing. Svetlana Pavlovičová. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku na poradu 

poslaneckých klubov a následne na zasadnutie návrhovej komisie. 

Predsedníčka návrhovej komisie doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH predniesla 

návrh návrhovej komisie - "Návrhová komisia prerokovala všetky návrhy v návrhovej komisii 

a bol prijatý tento návrh, ktorý bol podaný zo strany SMER. Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

vyhovuje protestu prokurátora sp. zn. Pd 115/14/7707-5 zo dňa 12.05.2014 proti uzneseniu 

Mestského zastupiteľstva vPrešove Č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014, ktorý bol doručený Mestu 

Prešov dňa 14.05.2014 a zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 511/2014 zo dňa,-' 
31.03.2014 v protestom prokurátora napadnutej časti /časť ai, časť bi, časť cl, časť dll. To je 

návrh návrhovej komisie a požiadame pána primátora, aby bezodkiadne dal vyhotoviť a podpísať 

uznesenie, aby sa nerokovalo o ďalších bodoch schválených v programe. " 

Ing, Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva predníesol protinávrh k návrhu 

návrhovej komisie " Vzhľadom na to, aby boli veci jasné v tomto prijatom uznesení, navrhtifem 

toto uznesenie doplniť o dva body, doplnim aj návrh kolegu, dúfam, že sa s ním stotožní, pána 

poslanca Drutarovského aj ten svoj. Čiže doplniť, časť "žiada primátora mesta, aby bezodkladne 

umožnil nerušený vÝkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov a vytvoril podmienky na výkon 

kontrolnej činnosti v meste Prešov pre platne zvolenéhg hlavného kontrolóra mesta Ing. Alexandra 
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i:;: Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ernsta (zvoleného uznesením mestského zastupiteľstva Č. 393/2013 zo dňa 24.6.20131 ". To bolo po 

a) žiada primátora apo b) .. žiada primátora prijať opatrenia, ktoré by zabránili opakovaniu 

obdobnÝCh porušení zákona a informovať o nich na naibližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Termín: najbližšie mestské zastupiteľstvo. .. 

Hlasovanie o protinávrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 4: za: 9 proti: O zdržalo sa: 13 

nehlasovalo: 3 
~ 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 5: za: 24 proti: O zddalo sa: O 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 534/2014 

.~. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "súčasne vyhlasujem 10 minútovú prestávku, aby 

bolo toto uznesenie v písomnej podobe vyhotovené a potom budeme hlasovať o stiahnutí ďa/šfch 

bodov programu z dnešného rokovania. ĎakUjem. 10 minútová prestávka. " 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - .. Vzhľadom na skutočnosť, že som práve podpísal 

uznesenie mestského zastupiteľstva s tým, že mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie mestského 

zastupiteľstva číslo 511/2014 zo dfza 31.3.2014 v časti a), b), c), d) k vyhláseniu voľby hlavného 

kontrolóra mesta Prešov, predkladám návrh na stiahnutie ďalších bodov programu z dnešného 

rokovania, t. j. body 3, 4, 5. " 
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Ul Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
_ ........__ ........ _. 


Hlasovanie o stiahnutí bodov 3, 4, 5 z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

PREZENT ÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 6: za: 23 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 53512014 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 11.41 hod. - " Vážené panie poslank;yne, váženf páni 

poslanci, vážení prítomn!, týmto bol program dnešného L. mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove vyčerpaný. Ďakujem vám za účast' a vyhlasujem dnešné rokovanie za 

ukončené. " 

Zápisnica z L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove je spracovaná 

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

~=
~ 

Mgr. KatarIna KIRET A JUDŕ. Pavel HAGYARI 

prednostka MsÚ primátor mesta 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: ~;;i.1 

Mgr. Svetlana Bučková doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

, ~(J. p Ing. Marta Kollárová, PhD. 1.2r~c...--rJ 
: (tu -'/ . 

Ing. arch. Viktor Tkačík ~ 
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