
~ Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z LIU. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 16.6.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

~ 

Pritomní poslanci mestského zastupitel'stva 30 podľa prezenčnej listiny 

Nepritomní poslanci mestského zastupitcl'stva: 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD., písomne ospravedlnený 

Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

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

Mgr. Ivana I1iašová, DiS., riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 

C' Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ 

PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 

JUDr. Katarina Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ 

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

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta 

Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ 

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

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňa primátora mesta 
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tj 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
, -_ ..........._-_ ............__ ........_-	 .._ .... _-_ .•......_-- --


Mgr. Tomáš Burger, PhD., asistent primátora mesta 


JUDr. Beáta Findišová, právnička 


Iveta Fecková, odborná referentka 


Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 


Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 

r- Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov 

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

Ing. Juraj Hudáč, konatel' Prešov REAL, s. r. o. 

Ing. Peter Janus, výkonný riaditel' DPmP, a. s. 

Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditel' TSmP, a. s. 

Ing. Natália Banduričová, riaditel'ka Spravbytkomfort, a. s. 

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

Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 

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

r 	 Hagyari, primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, obehodnýeh spoločnosti, 

zamestnaneov mesta, zástupcov médií. prítomných obyvatcľov mesta. 

PREZENTÁCIA - 22 prítomných poslancov 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 22, čím skonštatoval, že 

LIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 

Predsedajúci ďalej uviedol, že návrh programu LIH. riadneho 7~adnutia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove, ktorého návrh bol uvedený v pozvánke bol upravený a v písomnej 

podobe predložený poslancom mestského zastupitel'stva pred začiatkom rokovania. Navrhol ešte 
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Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok:=Mesto Prešov 

jednu zmenu a to bod II Návrh na schválenie majetkových prevodov zaradiť za bod 3 Návrh na 

schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa z hľadiska efektivity. 

V 	bode "Rôzne" bol predložený materiál: 

• Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ 

v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľnosti 

pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešova za opätovné zriadenie 

- elokovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392170 

v Prešove. 

Na stôl boli predložené nasledovné materiály: 

• 	 Právne stanovisko k § 16 zákona Č. 583/2004 Z. z. vo veci schválenia Záverečného účtu mesta 

Prešov. 

• 	 K materiálu č. 2 Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove a na 

utvorenie volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove na volebné 

obdobie rokov 2014-2018 upravený návrh na uznesenie v zmysle záverov z 5. riadneho 

rokovania mestskej rady. 

• 	 Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu 

~. 	 a životné prostredie k Návrhu Dodatku Č. 9 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu 

zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou. 

• 	 Uznesenia z 5. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 13.6.2014. 

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

Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Andrea Turčanová. 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva uviedol - "Ja navrhujem, aby 

bod číslo 15 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove sa 

prejednával ako prvý bodpo obedňajšejprestávke. H 
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~ 	 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Andrea Turčanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva uviedla - "Pán primátor, ja 

len by som chcela požiadať aj takto verejne, aby pred prerokovaním bodu číslo 2, to je schválenie 

Dodatku č. 9 mohli vystúpiť konatelia konkurenčných spoločnosti, aby to bolo na začiatku 

diskusie, konkrétne Ing. Molnár a Mgr. Janek. " 

JlJDr. Pavel Hagyari, primátor mesta reagoval takto - "O tomto budeme hlasovať 

osobitne. " 

~ 

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

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. l: za: II proti: O zdržal o sa: II 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu programu LIH. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove ako celku. 

,.. PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 12 proti: O zdržalo sa: 10 

nehlasovalo: O 

Program LIII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na 7.áklade 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

1. 	 Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie mestského zastupiteľstva. 

2. 	 Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 

uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou. 

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

činností MsÚ 
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~ 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

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

4. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

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

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

6. 	 Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a na utvorenie 

volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove na volebné obdobie 

rokov 2014-2018. 

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

činností MsÚ 

7. 	 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na volebné obdobie rokov 

2014-2018. 

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

8. 	 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej 

organizácie PKO za rok 2013. 

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

činností MsÚ 

r- 9. 	 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností 

s účasťou mesta Prešov za rok 2013. 

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

činností MsÚ 

10. 	 Správa o plneni rozpočtu mesta Prešov za l. štvrťrok 2014. 

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

ll. 	Návrh prerozdelenia dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov na rok 2014. 


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


12. 	 Informatívna správa o novom programovom období 2014-2020. 

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

13. 	 Informatívna správa o príprave stavby "Mestský cintorín Prešov Šváby". 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ 
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C·S! 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Rôzne: 

14. 	 Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ 

v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nelmuteľnost! 

pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešova za opätovné zriadenie 

elokovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392170 

v Prešove. 

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

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

16. Záver. 

V súlade s programom LIH. 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 navrlmutí títo poslanci: 

.r-- za Poslanecký klub SMER ~ SD a nezávislých poslancov: 

PhDr. Mikuláš Komanický 

PhDr. Rudolf Dupkala 

za Klub nezávislých poslancov: 

PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA 

Stanislav Grega 

za Poslanecký klub KDH, SDKÚ ~ DS, MOST ~ HÍD: 

MUDr. Vasiľ Janko 

Strana 6/31 

F ~ MsÚ/SP-OI/24/1 



Igjl 
Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 19 proti: 1 zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

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

navrhnutá. 

Za zapisovatel'ku bola predsedajúcim určená: 


Mgr. Svetlana Bučková 


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

PhDr. Mikuláš Komanický 

r Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Stanislav Kahanec 

ROKOVANIE 


---------_.....-
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~ 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

2. Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 

uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

"~ 

Hlasovanie o vystúpení Ing. Jána Molnára a Mgr. Petra Joneka. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 4: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Zástupcovia spoločností Ing. Ján Molnár, konateľ spoločnosti LENAD Invest, s. r. o. 

a Mgr. Peter Jonek, námestník obchodného riaditeľa spoločnosti Marius Pedersen, a. s. vystúpili 

k riešeniu nakladania s odpadmi na území mesta Prešov. 

Materiál predložil v zastúpení riaditeľa sekcie Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ, ktorý uviedol - "Predkladám Vám materiál týkajúci 

r 	 sa návrhu Dodatku é. 9 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu uzavretej medzi Mestom 

Prešov a Mestom Hanušovce nad Topľou. Tento materiál bol spracovaný ako súčasť komplexného 

materiálu zabezpečovania plnenia cieľov POH v meste Prešov na roky 2011-2015, ktorý bol 

predložený Komisii Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácii 22.5. s následným prerokovaním na LL riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Prešove. Tento materiál bol s podporným stanoviskom predložený vodborných komisiách 

Mestského zastupiteľstva v Pre§ove a to: finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

a pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorej stanovisko tvorí súčasť 

materiálu. " 
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~ 	 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Mgr. Radovan Gondžúr, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Richard Drutarovský, Stanislav Grega, 

MUDr. Peter Klein, Mgr. Mária Čížiková, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Rudolf Dupkala 

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

mDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "Vyhlasujem 20 minút prestávku na stretnutie 

~. návrhovej !wm/sie. " 

MUDr. Vasiľ Janko, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Návrhová !wmisia mala problém rovnako a!w \ry' s návrhom, nakoniec prešiel pôvodný návrh 

pomerom hlasov 3:2 - dvaja boli proti, traja boli za. Je to uznesenie z LlIl riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 16.6.2014 návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o sklád!wvaní 

tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce 

nad Topľou. Mestské zastupiteľstvo v Prdove schvaľuje Dodatok Č. 9 k Zmluve o sklád!wvanf 

tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce 

nad Topľou. Zároveň prešiel aj návrh poslanca Ferenca, čiže: a žiada primátora mesta predložiť 

mestskému zastupiteľstvu úplné znenie Zmlu\ry' o sklád!wvaní tuhého domového odpadu zo dňa 

" 	 1.8.1996 so schválenými dodatkami. Termín: najbližšie mestské zastupiteľstvo. Čiže táto čast' 

návrhu poslanca Ferenca sa pričleňuje a žiada a!w druhá čast', žiada pána primátora. " 

MUDr. Peter Klein, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh k návrhu 

návrhovej komisie - "ja mám protinávrh, vzhľadom k tejto diskusií, ktorá tu bola a aj k časovej 

rýchlosti, ktorá sa udiala a videli sme to, že nebolo možné posúdiť aj ponuky iných spoločnosti, 

dávam protinávrh stiahnuť tento bod z rokovania. " 
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1;·jI Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Petra Kleina, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č, 5: za: 24 proti: O zdržalo sa: 4 

neblasovalo: O 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ~ "Materiál bol stiahnutý z programu dnešného 

rokovania. " 

.~ 

Mestské zastupiteľstvo scbválilo uznesenie 

číslo: 548/2014 

3. Návrb na scbválenie majetkovýcb prevodov ako prípadov bodnýcb osobitnébo zreteľa 

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

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkov"j a ekonomickej MsÚ, 

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

osobitného zreteľa. Jednotlivé majetkové prevody po schválení ich zámerov mestským 
~. 

zastupiteľstvom a následnom zverejnení v zmysle príslušnej legisla/ivy už neboli v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov opätovne prerokovávané v komisii 

pre disponovanie s majetkom mesta ani mestskou radou. Vzhľadom na to, že materiál obsahuje dva 

majetkové prevody, o ktorých mestské zastupiteľstvo rokovalo na predchádzajúcom svojom 

zasadnutí, je potrebné prvým navrhovaným uznesením prelomiť zásadu, ktorá ustanovuje, že o tej 

istej veci nemožno roJwvat' skôr ako za 6 mesiacov. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, MUDr. Peter Kyslan, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, 

PhD., Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Janette 

Langová, Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Ivan Benko. 
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1;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - " Vyhlasujem 20 minút pre návrhovú komisiu. " 

MUDr. Vasiľ Janko, predseda návrhovej komísie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Návrh na uznesenie, najprv uznesenie Č. }, návrh na uznesenie z LIIL riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove Mestské zastupiteľstvo v Prešove schvaľuje v súlade 

s článkom IX. bod 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta PreŠov Č. 9/2011, ktorým sa určujú 

~ 	 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, prerokovanie majetkových prevodov 

ako prfpadov hodných osobitného zreteľa, ktoré boli na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Prešove dňa 26.5.2014 prerokované ako body 2 a 3 materiálu pod por. Č. 7. O tom by sme mali 

dať hlasoval: Hlasujme o tomto, nech sa s tým vysporiadame. " 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komísie - ide 

o prelomenie 7~dy. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 26 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

~" Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 549/2014 

MUDr. V asil' Janko, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Prečítam niekoľko zmien, ináč je v pôvodnom znení ako máte v materiáli, teda vpredloženom 

materiáli. V bode číslo l v odrážke s následnými podmienkami na strane 2 potom ako bod číslo 4, 

ako odrážka číslo 4 sa dopíňa ešte prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam vybudovaným nájomcom 

na predmete nájmu po slwnčení doby nájmu do vlastníctva prenajímatela, bezodplatne. Čiže to, čo 

navrhla poslankyňa Turčanová. Môžeme dať o tom hlasovaf " 
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~ Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o doplneni bodu I tak, ako ho prečítal predseda návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: 26 proti: O zddalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

~ MUDr. Vasiľ Janko, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

" V bode 4 sú navrhované dve zmeny. teda doplnenia v prílohe číslo 2, ako je uvedený zoznam 

autobUSových zastávok, tak končil číslom 20. Návrhová komisia doporučuje, aby sa vytvoril bod 21 

a 22 Bod číslo 21. Autobusová zastávka Pod Kalváriou, pri Zimnom štadióne smer Obrancov 

mieru a bod č'slo 22. Autobusová zastávka Jurkovičova ~ rozšírenie autobusovej zastávky pred 

Poliklinikou Sekčov a v texte zmluvy doplniť - sa alikvotne zvýši počet reklamných zariadení. Tak 

body 21 a 22 aj so zvýšením počtu reklamných zariadení . . , 

Hlasovanie o doplnení bodu 4 tak, ako ho prečítal predseda návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 23 proti: O zddalo sa: 2 

r nehlasovalo: O 

Návrh prijatý, 

MUDr. Vasiľ Janko, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Doplnenie uznesenia: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta vypracovaťnávrh novely VZN 

upravujúci zásadu samostatného hlasovania o jednotlivých majetkových prevodoch ako prípadoch 

hodných osobitného zreteľa. " 

JUDr, Pavel Hagyari, primátor mesta -" Takýto podnet mohol ísťaj z komisie majetkovej, " 
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~ Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o tom, aby sa hlasovalo osobitne o všetkých bcdoch. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 9: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o majetkovom prevode Č. 1 - Občianske združenie Amfiteáter Prešov. 

PREZENTÁCIA - 26 poslaneov 

HLASOVANIE Č. 10: za: 25 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Majetkový prevod č. 1 bol schválený. 

Hlasovanie o majetkovom prevode Č. 2 - zámena nehnuteľností, ide o scelenie pozemkov 

v areáli azylového domu Pod Táborom. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Majetkový prevod č. 2 bol schválený. /-~.-

Hlasovanie o majetkovom prevode č. 3 rozšírenie Mestského cintorína Prešov - Šváby. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 12: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Majetkový prevod č. 3 hol schválený. 
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'-11 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:G 
Mesto Prešov 

Hlasovanie o majetkovom prevode č. 4 - uzatvorenie zmluvy o podmienkach výstavby 

prístreškov na autobusových zastávkach a recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných 

zariadení. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 13: za: 23 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: l 
~. Majetkový prevod č. 4 bol schválený. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 55012014 

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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 schválenie návrh majetkových prevodov. Jednotlivé majetkové 

prevody boli prerokované v komisii pre disponovanie s majetkom mesta a mestskej rade, výpisy 

z uzneseni komisie, mestskej rady sú súčasťou materiálu. K majetkovému prevodu číslo 4 by som 

chcel uviesť, že na základe nedávnych rokovaní, pána primátora s riaditeľom nemocnice 

a výsledkov týchto rokovaní navrhujem preradiťbod 4 z časti neschvaľuje do časti schvaľuje. " 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "Na základe rokovania aj našich dopravákov, aj 

s nemocnicou je potrebné uzavrieť okruh v nemocnici, to znamená teda. že je potrebné, aby sme 

túto cestu prenajali nemocnici za symbolickú hodnotu. " 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove V}ilačok: 

I tJ 
Mesto Prešov 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Miroslav 

Lukáč, Ing. Ľudovít Malaga, PhDr. Ivan Benko a JUDr. Katarlna Juricová, vedúca oddelenia 

mestského majetku MsÚ. 

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

~-. bod č. 4 ohľadom nemocnice a vrátiť do komisie. 

PREZENT ÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 14: za: 12 proti: 2 zdržalo sa: II 

nehlasovalo: l 

Hlasovanie zrušené. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - " Vyhlasujem 10 minútovú prestávku. " 

Ing. Ľudovit Malaga, poslanec mestského zastupiteľstva stiahol svoj návrh. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, tak ako je v písomných materiáloch s tým, že bod 4 je 

/-, 	 v časti schval'uje. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 15: za: 15 proti: O zdržalo sa: 8 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 551/2014 
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~ Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

5. 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. 

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

~ ktorý uviedol - "Predkladám návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh 

finančného usporiadania, ktorý bol }ypracovaný v zmysle príslušnej legislatívy a predložený 

na prerokovanie a schválenie. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh 

finančného usporiadania bol prerokovaný v komisii finančnej, plánovacej a spráry mestských 

organizácií, stanovisko komisie je súčasťou materiálu a následne bol prerokovaný mestskou radou, 

mestská rada uznesenie neprijala. Na základe zákona bol zverejnený na verejnú diskusiu, žiadne 

vyjadrenia obyvateľov mesta Prešov k návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 sme 

neodŕžali. " 

V rozprave vystúpíJi - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ - Ing. Andrea 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Radovan GondŽÚf, a Ing. Miroslav Hudák, 

riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu pána poslanca Dupkalu, aby vystúpil pán občan Ernst. 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č, 16: za: 21 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 2 

Ing. Alexander Ernst vystúpil k predloženému materiálu. 
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~ 	 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva 

stiahnuť materiál. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 17: za: II proti: 1 zdržalo sa: 10 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

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

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 18: za: 10 proti: 1 zdržalo sa: Il 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo k tomuto bodu uznesenie neprijalo. 

6. 	Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a na utvorenie 

volebných obvodov pre vol'by do Mestského zastupitel'stva v Prešove na volebné obdobie 

rokov 2014-2018 
/", 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - .,Na stôl ste dostali materiál z mestskej rady. To 

znamená, tento návrh je platný. Toto je návrh mestskej rady, s ktorým som sa ja stotožnil a budeme 

o tom rokovať. Návrh mestskej rady bol, aby všetko ostalo po starom, to znamená, že 7 volebných 

obvodov a 31 poslancov. Uznesenie mestskej rady ste dostali na stôl. " 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:'7J 
Mesto Prešov 

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

PhDr. Ivan Benko. Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala, PhDr. Radovan Bačík, PhD., 

MBA, Mgr. Stanislav Ferenc, PaedDr, Miroslav Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Peter 

Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Ľudovít Malaga, MUDr. Karol Kyslan, PhD. 

Hlasovanie o návrhu, ktorý vyšiel z mestskej rady, teda 31 poslancov a 7 volebných 

- obvodov. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 19: za: 23 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 552/2014 

7. 	Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na volebné obdobie 

rokov 2014-2018 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil v zastúpeni riaditeľa sekcie Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenía verejnoprospešných činnosti MsÚ, ktorý uviedol "Predkladám vám návrh na určenie 

rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na volebné obdobie rokov 2014-2018, Podľa § 11 

ods, 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č, 36911990 Zb, o obecnom zriadení je najneskôr 

90 dní pred voľbami na celé fimkčné obdobie potrebné vyčlenil: resp. určit' výkon funkcie primátora 

mesta Prešov, Vzhľadom na rozsah činnosti, ktoré primátor zabezpečuje, je potrebné určiť úväzok 

na celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014-2018." 
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.~ 	 Mestské zastupiterstvo v Prešove V}tlačok:

IMesto Prešov 
.._ 	 .............._

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE l!. 20: za: 23 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

~ 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čfslo: 553/2014 

8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh 	a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej 

organizácie PKO za rok 2013 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu 7.ápisnice. 

/", JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta odovzdal vedenie LIII. riadneho zasadnutia 

mestského zastupitel'stva JUDr. René Pucherovi, zástupcovi primátora mesta. 

Materiál predložil v zastúpení riaditel'a sekcie Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ, ktorý uviedol- "Predkladám Vám vyhodnotenie 

plnenia vecných a ekonomických výsledkov príspevkovej organizácie PKO za rok 2013 v zmysle 

plánu práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva je plánovaný rozbor činnosti hospodárenia 

príspevkovej organizácie za predchádzajúci rok, rok 2013, ktorý tvorí prílohovú časť Č. 1 vlastného 

materiálu. " 
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-------

~ 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Mgr. Mária Číziková, PhDr. Rudolf Dupkala, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Ivan Benko a Mgr. Emil 

Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov, Ing. Juraj Hudáč, konatel' Prešov REAL, s. r. o. 

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

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 
~ HLASOVANIE Č. 21: za: 23 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 55412014 

9. Vybodnotenie plnenia vecných úlob 	a ekonomických výsledkov obcbodných spoločností 

s účasťou mesta Prešov za rok 2013 

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

MsÚ 
,~. Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil v zastúpení riaditeľa sekcie Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ, ktorý uviedol " V súlade s plánom na 1. polrok 

mestskej rady a mestského zastupiteľstva predkladám Vám vyhodnotenie plnenia vecných 

a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov za rok 2013, ktorý bol 

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 262/2008 pripravený v jednotnom štandarde. Na 

základe uznesenia, ktoré bolo prijaté odbornou komisiou finančnou, plánovacou a správy mestských 

organizácií na doplnenie chýbajúcich dokladov k spoločnostiam l. FC TATRAN a Minerálne vody 

ani do dnešného dňa nedošlo k doplneniu týchto materiálov to znamená, že v tomto materiáli 

chýbajú. " 
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~ Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Mária Čižiková, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Marta Kollárová, 

PhD., Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter Krajňák a Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ, Ing. Juraj Hudáč, konateľ Prešov REAL, s. r. o., 

Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s., Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. S., Ing. Peter 

Janus, výkonný riaditeľ DPmP, a. s. 

~ 

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

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 22: za: 17 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 555/2014 

10. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. štvrťrok 2014 

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

Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 

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

ktorý uviedol- "Predkladám na prerokovanie správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. štvrťrok 

2014 a to na základe plánu práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2013. Správa bola 

prerokovaná v komisii finanénej, plánovacej a správy mestských organizácií, stanovisko je súčasťou 

materiálu. Následne bola prerokovaná v mestskej rade vpiatok. uznesenie mestskej rady ste dostali 

na stôl. " 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva 

JUDr. Pavlovi Hagyarimu, primátorovi mesta. 
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Igjl Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

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

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

PaedDr. Miroslav Benko, Mgr, Stanislav Ferenc, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Stanislav Kahanec. 

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

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 23: za: 15 proti: O zdržalo sa: 6 
~ nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 55612014 

ll. Návrh prerozdelenia dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov na rok 2014 

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


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil PhDr, Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ, ktorý 

,~' 
uviedol- "Predkladám bod pod názvom Návrh prerozdelenia dotácií v sociálnej oblasti v meste 

Prešov na rok 2014, 18.1.2014 nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie v zmysle tohto 

VZN mohli subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti požiadať o dotáciu do 31.3.2014. Do tohto 

dátumu požiadalo sekciu služieb občanom 36 subjektov, z týchto 36 subjektov sme 

3 subjekty vyčlenili z dôvodu technických a formálnych chýb, neboli v zhode s VZN. Celková suma, 

ktorá bola prerozdelená, ako máte v dôvodovej správe činí 28 350 e. Ja len pre porovnanie chcem 

poukázať na to. že v roku 2010 požiadalo 9 subjektov v meste Prešov o dotáciu a týmto 

9 subjektom bola prerozdelená suma 55600 €, čiže tá kondícia mesta v tomto prípade a pre 

sociálnu oblast' bola v rámci možnosti vpodstate vyššia a tých subjektov bolo menej. Chcem tým 

povedať len toľko, že skutočne sociálna oblasť a problémy ľudí sa zvyšujú a o to viac subjektov 

aktivizuje svoje aktivity a robí pre obyvateľov mesta, čiže aj táto suma tých 28000 e výrazným 

spôsobom napomáha k tomu, aby obyvatelia, ktorí majú rôzne sociálne problémy v meste Prešov 

im bola daná aj (outo formou pomocná ruko . .. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok:'t;! 
Mesto Prešov 

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

PhDr, Rudolf Dupkala, 

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

PREZENT ÁCIA - 19 poslancov 

HLASOVANIE č. 24: za: 19 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 557/2014 

12. Informatívna správa o novom programovom období 2014-2020 

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, táto informatívna správa o IWvom 

programovom obdobi vyplynula z uznesenia mestského zastupite/'stva zo dňa 7.4.2014. Čo sa týka 

materiálu, tak informatívna správa obsahuje základné informácie týkajúce sa nového 

programového obdobia v nadväznosti na Integrovaný regionálny operačný program. V súčasnosti 

je partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, bola predložená prostredníctvom databázy európskej 

komisii, ktorá posúdi či navrhovaný model čerpania európskych štrukturálnych a investičných 

fondov bude v plnej miere akceptovaný, resp. budú vznikať korekcie, ktoré nám potom ministerstvo 

dá zapracovať. Vzhľadom k tomu, čo sa týka Integrovaný regionálny operačný program ako aj iné 

operačné programy boli schválené NR SR do konca mája 2014 to znamená, že tak isto sa 

predkladajú európskej komisii na pripomienkovanie, ich definitívne stalWvisko budeme potom 

vedieť podľa záväzného stanoviska európskej komisie, ako sa k tomu postavi. A čo sa týka 

Integrovaného regionálneho operačného programu tak, ako bolo v uznesení, ich základných 

informácií sú uvedené v materiáli, čo sa týka personálneho obsadenia afinančného obsadenia 

,~, 
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~ Mestské zastupiterstvo v Prešove V)'lIačok: 

Mesto Prešov 
.._ ........._-

v súčasnosti nevieme presne definoval' nalroľko nepoznáme Metodiku a štatút RIUS, ktorá 

pojednáva o čerpaní finančných prostriedkov z lntegromného regionálneho operačného 

programu. Dnes o 13.OO hod. bola prezentovaná Metodika a Štatút RIUS prostredníctvom 

Prešovského samosprávneho kraja, kde vznikli niektoré otázky, na ktoré si budeme odpovedal' alro 

lroordinátori TURMA, koordinátori RIUS 18.6. na zasadnutí ministerstva pôdohospodárstva v ich 

budove. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Ivan Benko, 

Mgr. Peter Krajňák, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Rudolf Dupkala a Mgr. Ivana Iliašová, 

DiS., riaditel'ka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

~ 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol PhDr. Ivan Benko, poslanec 

mestského zastupiteľstva - tak, ako je predložené v materiáli, ale iba čast' berie na vedomie. 

PREZENTÁCIA 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 25: za: 19 proti: l zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

/""- Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 55812014 

13. Informatfvna správa o príprave stavby "Mestský cintorín Prešov - Šváby" 

Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS., riaditeľka 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 príprave stavby "Mestský cintorín Prešov 

Šváby d. Dôvod. prečo predkladáme túto informatívnu správu bolo, že na poslednom mestslrom 

zastupiteľstve sa vyžiadali ďalšie údaje týkajúce sa časového ajinančných údajov ohľadom danej 

stavby. Takže oddelenie investičnej výstavby spracovalo tieto údaje, ktoré máte na strane 8 a 9. " 
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1:;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, PaedDr. Miroslav Benko, 

Ing. Ľudovít Malaga, Ing. arch. Viktor Tkačík, Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Janette Langová. 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva predložil návrh na uznesenie 

,.Ja dávam návrh na doplnenie uznesenia prvá časť aj v súvislosti s nedostatlwm parlwvacích 

~ 	 miest, teda uznesenie by bolo, že berie na vedomie ostáva a potom by bolo žiada primátora mesta 

po aj pripraviť štúdiu výstavby dočasných parkovacích plôch na ulici Pod Hrádkom a ulici 

Urxovej ako alternatívu k existujúcemu projektu výstavby ,.Mestský cintorín Prešov - ,~vábyH 

a prerolwvať ju v Komisii pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, Termín: júl 

2014 apo bJ zapracovať do návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 sumu 500000 ena 
realizáciu výstavby stavby ,.Mestský cintorín Prešov - Šváby", Termín: druhá polovica roku 

2014. H 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva predložil návrh na uznesenie 

"ja by som ešte doplnil to, čo povedal kolega Krajňák, žiada primátora mesta zvolať jednanie za 

účasti zástupcov projektanta, sekcií mesta a poslancov na prehodnotenie súčasného stavu 

..--	 a schválenie ďalšieho postupu, Termín: september 2014. " 

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

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 26: za: 15 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 27: za: 21 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

~ Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako eelku. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 28: za: 21 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 559/2014 

Rôzne: 

~ 14. 	Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušcnie uznesenia MsZ 

v Prešove Č. 40012013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom 

nehnuteľností pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32,08001 Prešova za 

opätovné zriadenie e1okovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na 

Jánošíkovej ul. č. 5392170 v Prešove 

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

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

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

ktorý uviedol- .. Predkladám na prerokovanie petíciu obyvateľov mesta PreSov za zrušenie 

uznesenia Mestského zastupite/stva v Prešove Č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil 
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19;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

dlhodobý prenájom nehnuTeľností pre Záujmové združenie žien MľMAMY, Okružná 32, Prešov 

a za opäTovné zriadenie elokovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ 

na Jánošíkovej ul. Č. 5392/70 v Prešove. A to na základe skutočnosti, že predmetom tejto petície je 

záležitosť, ktorá je v kompetencii mestského zastupiteľstva a teda je v zmysle príslušnej legislatívy 

na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či tejto petícii vyhovie alebo nie . .. 

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

~ Mgr. Mária Čížiková, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Janette Langová, 

Ing. Marta Kollárová, PhD., MUDr. Peter Klein. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Andrey Turčanovej, poslankyne mestského zastupiteľstva 

nevyhovieť tejto petícii. 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE Č. 29: za: 17 proti: 1 zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 560/2014 

~ 

15. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

PhDr. Ivan Benko, Mgr. Janette Langová, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, 

Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Mária Čížiková, 

Mgr. Peter Krajňák, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Richard Drutarovský, 

MUDr. Peter Klein, JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. arch. Viktor Tkačík a Mgr. Ján Andrejko, 

náčelník Mestskej polície v Prešove. 
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';;;, Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "Vyhlasujem 10 minútovú prestávku na poradu 

klubov. " 

V rámci rozpravy boli prednesené tieto návrhy na uznesenie: 

Prvý návrh: 

~ Mgr. Janette Langová, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Dávam návrh na takéto 

uznesenie, chcem upozornit: že nejde o rezervu VMC, aby nedošlo k nejakým dezinformáciám, číže 

presun finančných prostriedkov z programu 9.3 0620 700543 Rekonštrukcia bytového domu na 

Slanskej ulici -84 400 z dôvodu majetkového nevysporiadania na program 9.3 0620 (ďalej nech si 

doplní úrad) 69 400 IL etapa rekonštrukcie Pavlovíčové námestie 39-41 a na program 7.1 (ďalej 

nech to doplni úrad) realizácia súvislej údržby spätných úprav liniovej rozkopávky miestnej 

komunikácie na ulici Urbánková ako spolu podiel mesta 15 000 €. " 

PREZENT ÁClA - 21 poslancov 

HLASOVANlE Č. 30: za: 8 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: l 

.~ Mestské zastupiteľstvo uznesenie neschválilo . 

Druhý návrh: 

Ing. Andrea Turčanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva - Ttakže Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove schvaľuje plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na IL polrok 2014 

podľa prílohy k tomuto uzneseniu. Prílohy sme dostali v písomnej podobe, má ich každý poslanec. " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE 1:. 31: za: 14 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: 3 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

I:islo: 561/2014 
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Treti návrh: 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského 7..astupiteľstva "Mestské zastupiteľstvo žiada 

primátora mesta predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh zefektívnenia uličného 

parkovania na Švábskej ulici na sídlisku Švá~ po jeho prerokovaní v Komisii pre územný plán, 

výstavbu. dopravu a životné prostredie. Termín: september 2014. " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

r- HLASOVANIE Č. 32: za: 12 proti: 1 zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo scbválilo uznesenie 

čislo: 562/2014 

štvrtý návrh: 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva - "Prvý návrh na uznesenie 

znie takto: Mestské zastupiteZ:vtvo v Prešove žiada primátora mesta Prešov, aby po a) zabezpečil 

na mestskom úrade vytvorenie a činnosť odbornej pracovnej skupiny za účasti poslancov. ktorá 

zabezpečí vypracovanie analýzy všetkých možností nakladania s odpadmi, po b) prizval k činnosti 

r- pracovnej skupiny viaceré subjekty podnikojúce v oblasti nakladania s odpadom a umožnil, aby sa 

na činnosti pracovnej skupiny podieľali všetky subjekty, ktoré o to prejavia záujem a po cJ vytvoril 

na základe výstupov z činnosti uvedenej pracovnej skupiny podmienky pre realizáciu súťaže podľa 

zákona o verejnom obstarávaní o najvýhodnejšie riešenie nakladania s odpadmi pre obyvateľov 

mesta Prešov. Termín: 31.3.2015. " 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE Č. 33: za: 12 proti: O zdržalo sa: 11 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 56312014 
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Piaty návrh: 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva - ., Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove žiada primátora mesta Prešov, aby predložil návrh záverečného účtu mesta Pre,fov za 

rok 2013 a návrh finančného usporiadania spolu s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra 

k návrhu záverečného účtu mesta, Termín: najbliž,fie zasadnutie mestského zastupiteľstva, " 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

~ HLASOVANIE č, 34: za: 10 proti: O zdržalo sa: II 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo uznesenie neschválilo. 

Šiesty návrh: 

Ing, arch. Viktor Tkačík, poslanec mestského zastupiteľstva - "Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove žiada primátora mesta, aby predložil mestskému zastupiteľstvu na schválenie zámer 

Technických služieb mesta Prešov, a. s, pochovávať na hlavnom mestskom cintoríne na voľnej 

zelenej ploche severne vedľa Domu smútku, Termin: najbližšie mestské zastupiteľstvo. " 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

.~ HLASOVANIE č. 35: za: II proti: O zdržalo sa: II 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo uznesenie neschválilo. 

Siedmi návrh: 

MUDr. Vasiľ Janko, poslanec mestského zastupiteľstva - "Mestské zastupiteľstvo žiada 

primátora mesta vypracovať návrh novely VZN upravujúci zásadu samostatného hlasovania 

o jednotlivých majetkových prevodoch ako prípadoch hodných osobitného zreteľa. " 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE č. 36: za: 22 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 
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Mesto Prešov 
_ ............. _-----


Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 564/2014 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 1930 hod. - "Dámy a páni, vážení prítomní, týmto 

/ bol program dnešného LI/l riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove vyčerpaný. 

Ďakujem Vám za účasť a vyhlasujem dnešné LI/l riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za 

ukončené. " 

Zápisnica z LIII. riadneho 

je spracovaná na základe zvukového 

v Prešove. 

~j 
~ Mgr. Katarína KlRETA 

prednostka MsÚ 

Zapisovatel'ka: 

Mgr. Svetlana Bučková 

OjV)Vt~',-f . 


zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade 

/ 

JUDr. Pa~HAGYARI 

primátor mesta 

Overovatelia zápisnice: 

PhDr. Mikuláš Komanický I..-!tl.r! <L<Ll dVV; 
Ing. Ľudovít Malaga 

Ing, Stanislav Kahanec C2><:.:<:I'---
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