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e 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

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

Prítomní členovia MsR: 


doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PaedDr. Miroslav Benko, MUDr. Vasiľ Janko, 


PhDr. Mikuláš Komanický, PhDr. Milan Laca, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Svetlana Pavlovičová, 


JUDr. René Pucher, Ing. Andrea Turčanová 


~, 

Neprítomný člen MsR: 


MUDr. Peter Klein, písomne ospravedlnený 


Prítomný: 


JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 


r 	 Ďalší prítomní: 

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

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

zapisovateľka. 

Overovatelia uznesení a zápisnice: 


Ing. Ľudovít Malaga 


PhDr. Mikuláš Komanický 


MUDr. Vasiľ Janko 
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III Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zapisovatel'ka: 


Mgr. Svetlana Bučková 


,.-
5. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove otvoril a viedol JUDr. Pavel Hagyari, 

primátor mesta. Privítal členov mestskej rady a ostatných prítomných. 

Na začiatku rokovania MsR z IO členov bolo prítomných 6 členov MsR - primátor mesta 

skonštatoval, že MsR v Prešove .ie uznášaniaschopná. 

Primátor mesta informoval, že návrh programu 5. riadneho rokovania Mestskej rady 

v Prešove bol stanovený v pozvánke. 

V rámci bodu "Rôzne" boli predložené tieto materiály: 

• 	 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, ktorý navrhol prerokovať 
~ 

ako bod č. 2 programu mestskej rady. 

• 	 Návrh na zvolanie LIlI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR za 6, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 
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~ 	 Mestská rada v Prešove V}'tlačok: 

Mesto Prešov 

Program 5. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

I. 	 Otvorenie. 

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. 

Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL.8., riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných 

činností MsÚ 

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

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

4. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

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

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

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

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

rokov 2014-2018. 

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

F 	 činností MsÚ 

7. 	 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej prispevkovej 

organizácie PKO za rok 2013. 

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

činností MsÚ 

8. 	 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločnosti 

s účasťou mesta Prešov za rok 2013. 

Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL.8., riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných 

činnosti MsÚ 

Rô zne: 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:=Mesto Prešov 

9. 	Návrh na zvolanie LIH. riadneho z.asadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove. 

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

10. Záver. 

~ 

ROKOVANIE: 

ŕ' 

Strana 4/13 
F -	 MsÚ!SP-01l25/1 



Mestská rada v Prešove Výtlačok:'éS! 
Mesto Prešov 

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 Topl'ou 

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

činností MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

~ 

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

riadením oddelenia verejnoprospešných činnosti MsÚ. 

Tento materiál je predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove na základe 

schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 539/2014 zo dňa 26.5.2014, 

v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada predložiť Dodatok Č. 9 k Zmluve o skládkovani tuhého 

domového odpadu na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Materiál pozostáva z návrhu ako zabezpečiť plnenie cieľov Programu odpadového 

hospodárstva mesta Prešov na roky 2011 2015, pričom časť Aje tvorená návrhom Dodatku Č. 9 

uzatvorenom medzi Mestom Prešov a OZÓN Hanušovce, a. s. k Zmluve o skládkovani mhého 

domového odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi mestom Prešov a mestom Hanušovce nad 

,- Topľou, ktorý bol vypracovaný na základe rokovania zástupcov mesta Prešov a spoločnosti 

OZÓN Hanušovce, a. s. v rámci plnenia u:mesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Č. 525/2014 z 28.4.2014 a taktiež prerokovanie znenia tohto dodatku v Mestskej rade v Prešove 

konanej dňa 12.5.2014. 

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

členovia mestskej rady - MUDr. Vasiľ Janko, PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Ľudovít Malaga. 

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

proti 2, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 
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':;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 33/2014 

3. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. štvrt'rok 2014 

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

r-, Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 

Rozpočet mesta Prešov na rok 2014 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

vPrešove č. 466/2013 zo dňa 25.11.2013 vcelkovom objeme príjmov 58153414,00 € 

a výdavkov 58 153414,00 €. Následne bol v sledovanom období upravovaný tromi rozpočtovými 

opatreniami na zhodnú výšku príjmov a výdavkov, a to 65 700 747,71 €. 

Plnenie rozpočtu príjmov - celkové plnenie príjmov za hodnotené obdobie, teda za 

obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 bolo v sume 21899958,75 €. Rozpočtované príjmy boli 

naplnené v sume 21 037667,37 €, čo je 32,02 % k stanovenému rozpočtu. Nerozpočtované príjmy 

,- boli v sume 862 291,38 €. 

Plnenie rozpočtu výdavkov - upravený rozpočet výdavkov k 31.3.2014 bol v sume 

65700747,71 €. Plnenie rozpočtovaných výdavkov za sledované obdobie bolo v sume 

15061 669,98 €, t. j. 22,19 %. Nerozpočtované výdavky boli v sume l 614390,40 €. 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v písomných materiáloch - za 8, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 34/2014 
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';gI Mestská rada v Prešove V)Č11ačok: 

Mesto Prešov 

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej 

a ekonomickej MsÚ. 

Majetkové prevody boli prerokované Komisiou Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 

disponovanie s majetkom mesta dňa 21.5.2014, ktorej výpis z uznesenia je súčasťou materiálu. 

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

mestskej rady Ing. Ľudovít Malaga. 

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

proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 35/2014 

r'-

5. Návrh prerO'Ldelenia dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov na rok 2014 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ. 

Dňa 18.1.2014 nadobudlo účinnosť Všeobecne 7~vä.zné nariadenie mesta Prešov 

Č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. Disponibilný objem 

finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti na rok 2014 predstavuje 

čiastku 28 350,66 €. Termin uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v sociálnej 
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cs 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

oblasti bol v zmysle platného VZN stanovený do 31.3.2014 (vrátane). Do stanoveného tennínu 

uzávierky bolo sekcii služieb občanom, oddeleniu sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove 

doručených celkom 36 žiadostí s celkovo požadovanou čiastkou 90 477 €. PO fonnálncj kontrole 

žiadostí bolo zistené, že 3 žiadatelia nespÍňajú niektorú zo stanovených podmienok Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Prešov, preto Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálna a bytová zamietla tieto 

žiadosti a navrhuje, aby im dotácia nebola posk)1nutá. Oddelenie sociálnych služieb 

posudzovalo ostatných 33 prijatých žiadostí podľa nasledujúcich kritérií: 

a) sociálna pomoc ako odborná činnosť alebo obslužná činnosť - 13 žiadostí, 

b) podujatie, aktivity alebo projekty zamerané výhradne na sociálnu pomoc a podporu 

20 žiadostí, 

c) žiadatelia o poskytnutie dotácie v sociálnej oblasti, ktorým po posúdení žiadosti sa 

neodporúča priznať finančné prostriedky. 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v písomných materiáloch - za 8, 

proti O. zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

~. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 36/2014 

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

volebných obvodov pre vol'by 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 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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Mestská rada v Preiove Výtlačok:rr: 
Mesto Prešov , 

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

riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. 

Podľa § II ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov "počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo 

podľa počtu obyvateľov takto: i) od 50001 do 100000 obyvatel'ov obce 19 až 31 poslancov,". 

Podľa § 3 ods. 1 zákona Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znelÚ neskorších predpisov 

"obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt". 

Podľa § 9 ods. I zákona č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov "pre vol'by do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria 

viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva 

pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode; 

v mestách, ktoré sa člelÚa na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak 

na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec". 

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov "volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 určí obecné 

(mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb." 

Aktuálny počet obyvateľov mesta Prešov je 88 860 vrátane štátnych príslušníkov tretieh 

krajin (cudzincov) s udeleným trvalým pobytom na území SR v územnom obvode mesta Prešov. 

~ 

~. Pre vol'by do Mestského z.astupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutočlÚa v mesiaci november 

2014, a na celé nasledujúce volebné obdobie rokov 2014-2018 navrhujeme určiť 25 poslancov 

Mestského zastupiteľstva. 

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

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Ľudovít Malaga, 

Ing. Svetlana Pavlovičová 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesla členka mestskej rady Ing. Andrea 

Turčanová - Mestská rada v Prešove odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prešove určíť 25 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a utvoriť 6 volebných obvodov (spojiť volebný 

obvod 6 a 7) - za 2, proti O, zdržalo sa 6, nehlasovalo O. 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesla členka mestskej rady 

Ing. Svetlana Pavlovičová - Mestská rada v Prešove odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Prešove určiť 3 I poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a utvoriť 7 volebných obvodov 

- za 6, proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

~, Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 3712014 

7. 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 zápisnice. 

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

riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. 

Materiál bol predložený na základe plánu práce MsR a MsZ v Prešove na I. polrok 2014. 

Výsledky hospodárenia PKO, m. p. o. za rok 2013 boli prerokované v Komisii Mestského 

zastupitel'stva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizáeií dňa 2.6.2014. 

Pri prerokovaní materiálu bola prítomná Ing. Elena Fejková, vedúca ekonomického úseku 

PKO Prešov. 

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

členovia mestskej rady - Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Vasiľ Janko a Ing. Elena Fejková, 

vedúca ekonomického úseku PKO Prešov. 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:'Zšl 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli - za 7, 

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

člslo: 38/2014 

8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov ohchodných spoločností 

~. s účast'ou mesta Prešov za rok 2013 

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

činností MsÚ 

Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 

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

riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. 

Materiál bol predložený na základe plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Prešove na I. polrok 2014. Uvedený materiál je spracovaný v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Prešove číslo 262/2008, ktorým bol schválený jednotný štandard predkladania 

/". plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta 

Prešov. 

Za spoločnosť l. FC TATRAN, a. S., zástupeovia spoločnosti predložili Icn účtovnú 

závierku k 31.12.2013 súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, bez výročnej správy a ďalších 

náležitostí, ktoré požaduje jednotný štandard a za Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 

bola predložená účtovná závierka k 31.12.2013 a správa audítora, preto predkladáme len tieto 

doručené podklady. 

Obchodná spoločnosť Minerálne vody, a. S., napriek písomnej žiadosti, ktorá im bola zaslaná 

21.3.2014 ku dňu spracovania materiálu požadované podklady nedodala. 

Pri prerokovaní materiálu boli pritomní riaditelia obchodných spoločností - Ing. Peter 

Janus, výkonný riaditeľ DPmP, a. s. Mgr. Peter Bobko, konateľ Prešov REAL, s. r. o., Ing. Juraj 

Hudáč, konateľ Prešov REAL, s. r. o., Ing. Daniel Tkáč, IPZ Prešov, a. s. 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:=Mesto Prešov Ii 

~-

~ 

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

členovia mestskej rady - PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Svetlana Pavlovičová, MUDr. Vasiľ 

Janko, Ing. Andrea Turčanová, Ing. eudovít Malaga a Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením 

oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. 

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

proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 3912014 

Rôzne: 

9. Návrh na zvolanie LIU. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

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

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

a Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ. 

Členovia mestskej rady o tomto návrhu nehlasovali, pozvánky a materiály na LIJI. riadne 

zasadnutie, ktoré sa uskutoční 16.6.2014 už boli distribuované poslancom mestského 

zastupiteľstva. 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

Program 5. riadneho rokovania Mestskej nuly v Prešove bol vyčerpaný. JUDr. Pavel 

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

a rokovanie o 10.00 hod. ukončil. 

/"« 

Zápisnica z 5. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe 

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

! 

hJli;j 
Mgr. 	 Katarína K IRE T A 

prednostka MsÚ 

~ 

Zapisovateľka: 

Mgr. Svetlana Bučková 

/ 'r)'JJv 
'l J~'n 

'
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/
JUDr. Pavel . H A G Y A R I 

primátor mesta 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga 

PhDr. Mikuláš Komanic 

MUDr. Vasiľ Janko 
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