
I;-J Mestské zastupiteľstvo v Prešove V)'1Iatok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z LIV. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 19.9.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 29 podľa prezenčnej listiny~ 

Neprítomní poslanci mestského zastupiteľstva: 


MUDr. Vasiľ Janko, písomne ospravedlnený 


Mgr. Radovan Gondžúr, písomne ospravedlnený 


Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

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

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

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

JUDr. Katarína 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. František Macko, poverený riadením oddelenía školstva MsÚ 

Mgr. Beáta Horvathová. vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ 

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

Vladimír Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ 

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

Strana 1/19 

F - MsÚ/SP-O 1124/1 



Š Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

,

~ 

Mesto Prešov 

Mgr. Tomáš Burger, PhD., asistent primátora mesta 


JUDr. Sylvia Bobková, právnička 


Iveta Fecková, odborná referentka 


Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 


Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 


Mgr. Emil Chlapeček, riaditeľ PKO Prešov 


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


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


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


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


Ing. Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytkomfort, a. s. 


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


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


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

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

zamestnancov mesta, zástupcov médií, prítomných obyvateľov mesta. 

PREZENT ÁCIA - 22 prítomných poslancov 

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

UV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 

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

zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. 

V bode "Rôzne" bol predložený materiál: 

• Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., na rok 2014. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Na stôl boli predložené uznesenia zo 6. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, ktoré 

sa konalo dňa 12.9.2014. 

Z rokovania boli stiahnuté materiály 4, 5, 6 a 9 na základe dohody dvoch poslaneckých 

klubov. 

K ná\'Thu programu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ -

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Stanislav Kahanec. 

Ing. Marta Kollárová, PhD., poslankyňa mestského zastupiteľstva uviedla - " Vzhľadom na 

to, že v sále sú prítomni obyvatelia Šidlovca a vieme o tom, že podali petíciu, damáhajú sa svojich 

požiadaviek, aby boli presadené a aby toto zastupiteľstvo skutočne rešpektovalo to, čo im sľúbilo 

alebo to, čo obyvatelia požadujú. Tak žiadam, vzhľadom na to, že tu sú prítomní títo občania 

~ 

o zaradenie bodu číslo, za bodom číslo 1 dávam návrh na zaradenie bodu Prerokovanie petície 

obyvateľov mesta Prešov a obyvateľov mestských častf Šidlovec a Dúbrava za zrušenie uznesenia 

MsZ v Prešove číslo 400/2013 zo dňa 25.6.2013 a možnosť vystúpenia pre pána Kováča. Čiže 

chcem vás poprosiť, zaradiť tento bod a skutočne by som poprosila aj kolegov, aby boli opatrní 

a dali prednosť a počúvali požiadavky obyvateľov vprvom rade mestskej časti, ktorej sa to 

bezprostredne týka . .. 

r Hlasovanie o návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD., poslankyne mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 1: za: 10 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 
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Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu programu UV. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva 

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 15 proti: O zdržalo sa: 8 

nehlasovalo: l 

ŕ"' 
Program UV. riadneho rokovania Mestského zastupitel'stva v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

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

2. 	 Návrh záverečného účtu mesta Prešov 72 rok 2013 a návrh finančného usporiadania. 

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

3. 	 Návrh rozpočtového opatrenia Č. 9. 

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

4. 	 Výstavba a modernizácia technologických zariadení centrálneho vykurovania, dodávky tepla 

a ohrevu vody v Zariadeni pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata. 

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

5. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 

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

Rôzne: 

6. 	 Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., na rok 2014. 

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

činností MsÚ 

7. 	 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. 

8. 	 Záver. 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

v súlade s programom uv. riadneho rokovania MsZ primátor mesta predniesol návrh 

na zriaderue návrhovej komisie a vol'bu jej členov na základe návrhu predsedov poslaneckých 

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

komisie bolí navrhnutí títo poslanci: 

za Klub nezávislých poslancov: 

JUDr. René Pucher 

Ing. Ľudovít Malaga 

/""' 	
za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislých poslancov: 

Ing. Svetlana Pavlovičová 

PhDr. Mikuláš Komanický 

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

Ing. Richard Drutarovský 

IDasovanie o zriadení návrhovej komisie a prednesenom návrhu na vol'bu členov tejto 

komisie. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 23 proti: O zdržalo sa: l 

r nehlasovalo: l 

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

navrhnutá. 

Za zapisovateľku bola predsedajúcim určená: 


Iveta Fecková 


Strana 5119 

F - MsÚ/SP-OI/24/1 



1;;;1 Mestské zastupiterstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcim určení títo poslanci MsZ: 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

PhDr. Milan Laca 

Mgr. Stanislav Ferenc 

.~ 

ROKOVANIE 

,- 2. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania 

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

Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 

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

ktorý uviedol- "Vážené mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušnej legislatívy predkladám na 

schválenie návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 20J 3 a návrh finančného usporiadania. 

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 20J3 bol prerokovaný v komisii mestského 

zastupiteľstvafinančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, stanovisko komisie je súčasťou 

materiálu. Následne bol prerokovaný v mestskej rade, Mestská rada k tomuto materiálu uznesenie 

neprijala. " 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Ing. Stanislav Kahanec. 

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

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 16 proti: 3 zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: O 

.-
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 56512014 

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 9 

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- "Vážené mestské zastupiteľstvo predkladám na schválenie návrh rozpočtového 

opatrenia Č. 9. Tento materiál bol prerofrovaný v fromisU mestského zastupiteľstva finančnej, 

plánovacej a správy mestských organizácií. stanovisfro je súčasťou materiálu. Následne bol pred 

týždňom prerofrovaný aj v mestskej rade, uznesenie ste obdŕžali. " 

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

Kollárová, PhD., Mgr. Janette Langová, JUDr. René Pucher, Ing. Stanislav Kahanec, MUDr. Peter 

Klein, PhDr. Ivan Benko, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Andrea Turčanová, PhDr. Rudolf Dupkala 

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

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "Poprosím návrhovú komisiu, aby sa zišla 

a pripravila návrh na uznesenie, súčasne vyhlasujem 30 minút prestávku . .. 

Strana 7/19 

F MsÚ/SP-OIl24/1 



1;;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V zmysle článku XV. Príprava a prerokovanie návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva 

ods. 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove predsedajúci začal rokovanie 

o nasledujúcom bode schváleného programu. 

4. 	Výstavba a modernizácia technologických zariadeni centrálneho vykurovania, dodávky 

tepla a ohrevu vody v Zariadeni pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisníce. 

Materiál predložila v zastúpení riaditeľa sekcie služieb občanom MsÚ Mgr. Beáta 

Horváthová, vedúca oddelenia sociálnych služieb, ktorá uviedla - " Vážené mestské zastupiteľstvo 

predkladám na toto rokovanie materiál pôvodne pod bodom 7 Výstavba a modernizácia 

technologických zariadení centrálneho vykurovania, dodávky tepla a ohrevu vody v Zariadení pre 

seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata. Uvedený materiál bol prerokovaný a schválený a posunutý 

na ďalšie prejednanie komisiou sociálnou a bytovou pri Mestskom zastupiteľstve v Prešove vjúli 

2014, následne bol materiál prerokovaný aj v mestskej rade 12.9. a posunutý na prerokovanie 

mestskému zastupiteľstvu. " 

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

Ing. Richard Drutarovský a PhDr. Slavko Poptrajanovski, riaditeľ Zariadenia pre seniorov 

Harmónia Cemjata. 

Hlasovanie o návrhu na uzneseníe. (na schváleníe tejto zmluvy je potrebná 3/5 väčšina 

všetkých poslancov, to znamená 19). 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 5: za: 21 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 
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;;;1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

člslo: 566/2014 

5. Infonnativna správa o stave realizácie schválených investičných akcii mesta Prešov 

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


Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 


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

ktorá uviedla - "Vážený pán primátor, vážení poslanci predkladám správu o stave realizácie 

schválených investičných akcií mesta Prešov, Dovoľte mi pár slov k tomuto materiálu. Napriek 

vlne kritiky, ktorá bude sprevádzať tento materiál by som chcela za seba vyjadriť ľuďom na 

investičnom oddelení a ľuďom, ktorí s nami spolupracovali na realizácii investičných akcií vyjadriť 

veľkú vďaku, že aj napriek mnohým problémom a prekážkam, ktoré nás sprevádzali, dnes 

realizujeme väčšinu naplánovaných investičných akcií v meste Prešov, Ďalej chcem poďakovať 

vedeniu mesta za prejavenú dôveru a podporu a v neposlednom rade poslancom mestského 

zastupiteľstva, ktorí podporili tieto investičné akcie svojim hlasom. To, čo sa robi na jednotlivých 

stavbách máte prehľadne spracované v materiáli, .. 

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

JUDr. Katarina Ďurčanská, Ing. Andrea Turčanová, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Stanislav 

Ferenc, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Ľudovít Malaga, PhDr. Rudolf 

Dupkala a Mgr. Ivana Iliašová, DiS., riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ, Ing. Jozef 

Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. s. 

Hlasovanie o uznesení tak, ako je v písomných materiáloch. 

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 22 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 
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!:;I Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

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


Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 567/2014 

6. Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, ll. s., na rok 2014 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
~ 

Materiál predložil JUDr. Maroš Handzo, LL.B., riaditeľ sekcie vnútornej správy 

a verejných činností MsÚ, ktorý uviedol- " Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor 

predkladám materiál pod názvom Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., 

na rok 2014. Tento materiál bol pripravený na základe požiadavky tejto spoločnosti, ktorá 

prerokovala na svojom predstavenstve 9.9. úpravu investičného plánu. " 

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

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

Ing. Richard Drutarovský, Stanislav Grega, Mgr. Peter Krajňák a Ing. Peter Janus, výkonný 

riaditeľ DPmP, a. s. 

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

PREZENTÁeIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: 21 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 3 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 568/2014 
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1;;;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Dokončenie bodu 3. Návrb rozpočtového opatrenia č. 9 

mDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ., Dámy a páni dostali ste návrh na uznesenie 

k návrhu rozpočtového opatrenia Č. 9. Poprosím predsedu návrhovej komisie pána 

Ing Drutarovského, aby predniesol návrh návrhovej komisie . .. 

Predseda návrhovej komisie Ing. Richard Drutarovský predniesol návrh návrhovej komisie 
~ 

- "Návrhová komisia sa uzniesla na návrhu uznesenia, ktoré teraz prečítam v rozdieloch oproti 


návrhu, ktorý bol súčasťou materiálu na loto zasadnutie. Ide teda o návrh na uznesenie k návrhu 


rozpočtového opatrenia Č. 9: 


v časti A. Zvýšenie rozpočtu príjmov pribúda položka Prevod zfondu životného prostredia 


8000,00 € 


tým sa zvyšuje aj rozpočet príjmov na 794830,00 € 


a tiež Celkové zvýšenie rozpočtu prfjmov na tú istú čiastku 794830, OO € 


Potom v položke Údržba detských zariadení, tel. zar., lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení 


v Programe Č. 7 Všeobecne prospešné služby sa doplňuje pre upresnenie text, že je to pre VMČ 


Č. 1-7 - havarijný stav, ide o čiastku la 000, OO é' 


V Programe Č. 7 sa takisto dop[ňa nová položka Úprava zosúvajúceho svahu ul. Pod Wilec Mrkou 


... z fondu životného prostredia 8 000, OO € 


Pribúda nová položka PreSov REAL, s. r. o. - mestský okruh, položka znie: Bežné výdavky 


oprava (výmena) okien a prehnitých oceľových rámov Zdravotné stredisko Šváby - havarijný stav 


20000,00 € 


Celkové zvý.fenie rozpočtu výdavkov je 799630,00 € 


Potom na strane 5/7 včasti C. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV VRAMCI PROGRAMU 


Program Č. 9 - Strategický rozvoj sa mení položka J. FC TATRAN -28 400,00 é; pribúda položka 


Cintorín Šváby (archeologické práce v sektore II) 13000,00 € a séria položiek prečítam ich: 


Chodník a cyklochodník s VO ul. Solivarská poníženie teda -39 580, OO é 


Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul. poníženie -168,86 € 
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1:;;;1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Asanácia bytového domu pod Hrádkom poníženie teda -36,25 é 

Gyfdochodník Sváby 41 885, II é 

MŠ Volgogradská poníženie -50 000,00 é 

Obstaranie a vybudovanie mobiliáru - Sídlisko Ilf 12 000, OO ŕ:' 

Riešenie statickej dopravy v úseku Prostéjovská 40-60 38 000, OO é 

Potom včasti D. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI v Programe 

č. 9 - Strategický rozvoj l. FC TATRAN -46 000,00 ŕ:' v Programe Č. 12 - Vzdelávanie Kapitálové 

výdavky ZŠ Sibírska - oplotenie areálu 28000,00 e. Kapítálové výdavky - ZŠ Šmeralova 

spolu financovanie obno,y vnútroareálovej časti 18 000, OO é 

V Programe é. 9 - Strategický rozvoj je položka Rezerva na havarijné stavy objektov vo 

vlastníctve mesta -56000,00 e. Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny vo vnútroblokovej časti 

MDŽ 38000,00 é. 

V Programe Č. 7 _. Všeobecne prospešné služby pribúda položka Odstránenie havarijného stavu 

prístupovej cesty na ul. Bajkalská 18 000, OO é 

V Programe é. 9 Revitalizácia športového objektu - cyklistický Velodrom položka sa ponižuje 

0-50000,00 é 

V Programe é. 15 - Zariadenia pre seniorov Kapítálové výdavky - ZpS Náruč Veselá 

odstránenie havarijného stavu strechy 36 000,00 ŕ:' 

V Programe Č. 12 - Vzdelávanie Kapitálové výdavky MŠ Budovateľská - dokončenie zateplenia 

budovy 

Verím, že som prečítal všetko, toto je teda návrh z návrhovej komisie. " 

Protinávrhy k návrhu návrhovej komisie: 

JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "čítam, čítam, celkom 

som bola spokojná až kým som došla na stranu 5 a prečítala som si, že zoberieme Materskej škole 

na Volgogradskej ulici 50000 a ideme urobiť obstarať a vybudovať mobiliár na Sídlisku III 

a riešiť statickú dopravu v úseku Prostéjovská 40-60. To je všetko pravda, treba aj jednu aj druhú 

položku, ale prečo zobrať materskej šMlke, ja v žiadnom prípade nesúhlasím s týmto presunom 
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finančných prostriedkov a navrhujem, teda môj pozmeňujúci návrh znie tak, že tieto dve položky 

vypustil' a 50 000 € vrátit' spät' pre Materskú školu Volgogradská. " 

Hlasovacie o návrhu JUDr. Kataríny Ďurčanskej, poslank)ne mestského zastupitel'stva. 

PREZENTÁCIA 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 12 proti: O zddalo sa: 12 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

~ 

PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec mestského zastupiteľstva - "Ja mám jeden pozmeňujúci 

návrh na poslednej strane 7/7. Ja som veľmi rád, že pánom z Prešov REAL sa podarilo z tých 156 

ušetrit' 20 400, ktoré sú tu ponížené, ale nemôžem súhlasil' s tým. Chcem vás poprosit: ten bežný 

transfer pre Prešov REAL na výkon správy mestských bytov tých 20 400, čo je na poslednej strane, 

nemôžem s tým osobne súhlasit: Pán primátor, včera sme boli spoločne na Materskej škole 

Zemplínskej, sám ste videli dve triedy, kde naozaj detičky žijú vo vlhkom, zatuchnutom a naozaj 

škaredom prostredí a ja si viem živo predstavil: že tých 20 400 by sme mohli presunúl' na opravu 

tej strechy, sám ste tam včera bol, aj pán Andrejčák, aj ja, aj mnohí ostatní, aj tu pán poverený 

vedenim, ktorý tam bol, sú fotky, teda môj pozmeňujúci návrh znie, aby tých 20 400, ktoré sa zo 

Sekčova, pán Hudač chvíľočku, ja viem na čo to chcete, ale nemôžeme predsa z deti robiťotrokov. 

To, že vy ste zdedili mestské byty, za ktoré treba platit; ja to chápem všetko, čiže môj pozmeňujúci 

návrh znie, aby tých 20400 nešlo, pri všetkej úcte pán riaditeľ, na Prešov REAL, ale aby išli na 

opravu tej strechy, ktorú ste včera mnohí sediaci tu ľudia videli a myslím si, že je to veľmi 

potrebné. Takže ja navrhujem 20 400 dal' na opravu strechy MŠ Zemplínska pre deti . .. 

Hlasovanie o návrhu PhDr. Rudolfa Dupkalu, poslanca mestského zastupitel'stva. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 9: za: II proti: O zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: l 

NávTh neprijatý. 
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Ing. Ľudovít Malaga, poslanec mestského zastupiteľstva - "Ja predkladám pozmeňujúci 

návrh k návrhu na uznesenie rozpočtového opatrenia Č. 9 a to Realizácia bezbariérového prechodu 

pre chodcov na ulici Arm. gen. Svobodu kríženie s ulicou Kraskovou v čiastke 

la 070 € z rezervného fondu. " 

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

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. IO: za: 11 proti: O zdržalo sa: 11 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 

Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva - "Takže chcel by som tam 

doplniť v rámci tohto návrhu, na str. 5 je tam Obstaranie a vybudovanie mobiliáru - Sídlisko III 

celý čas komunikujeme s útvarmi mesta a máme rovnaké problémy, že nám tam chýbajú tie veci 

v rámci mobiliáru, takže navrhujem rovnakú položku Obstaranie a vybudovanie mobiliáru -

Sídlisko Sekčov a Šalgovík samozrejme, že z rezervného fondu. Rátam, že to bude aj pre Sekčov 6, 

čiže keď je tam písané Sekčov, potom sa to podelí na tie obidva takisto 12 000 € to je jedna 

položka. Ideme ďalej Všeobecne prospešné služby tam sa rieši Odstránenie havarijného stavu 

-, 	 prístupovej cesty na ulici Bajkalská, nemám problém nech sa rieši havarijný stav, ale chcem 

doplniť položku, aby sa takisto rovnaký text Odstránenie havarijného stavu prístupovej cesty na 

Materskej škole Jurkovičová, ktorú som navrhoval už minulé zastupiteľstvo, tak to navrhujem 

znova. Čiže odstránenie havarijného stavu prístupovej cesty, prístupovej komunikácie MŠ 

Jurkovičová bolo to už nacenené vo výške 12 000 € a vzhľadom na to, že sa všade inde dávajú 

ďalšie výdaje, tak uskromním ten návrh, ktorý dala kolegyňa Turčanová, aby sme nelietali vo 

vysokých cifrách ale myslím si, že takisto si zaslúži aj Materská škôlka Čergovská a tam bude 

napísané Odstránenie havarijného stavu strechy Materská škôlka Čergovská 36 000 €. " 
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Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOV ANlE Č. ll: za: 9 proti: O zdržalo sa: 13 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 

Ing. Andrea Turčanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva - .,Ja som žiadala len 

v Programe č. 9 Základná škola Kúpeľná havarijný stav doplniť, že ide o havarijný stav telocvične, 

toto jedno slovo je asi veľký problém doplnit: preto to predkladám teraz ako protinávrh A ešte 

jednou vetou konštatovanie: To, že sa tu naváža častokrát do nás, že nie sme za škôlky, dúfam, že 

si ľudia v.fimnú, kto dnes hlasoval proti materským školám a Sídlisko III nie je celý Prešov. " 

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

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE Č. 12: za: 21 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

,~ 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie k návrhu rozpočtového opatrenia č. 9 ako o celku. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 13: za: 16 proti: l zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: 3 

Mestské zastupiteJ'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 569/2014 
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7. Vleobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Hlasovanie o vystúpení pána Júliusa Michalidesa. 

PREZENTÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE Č. 14: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý • .-. 
Vystúpenie pána Júliusa Michalidesa tvorí prílohu zápisnice. 

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

Kahanec, PhDr. Ivan Benko, Mgr. Janette Langová, PhDr. Rudolf Dupkala. 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - "vzhľadom k tomu, že od 13. OO hod. Je do 14. OO 

hod. v reštaurácii NESTOR plánovaný obed, tak vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 14. OO hod .. 

Po prestávke viedol LN. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove JUDr. René 

Pucher, zástupca primátora mesta. 

~ 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, Ing. Richard Drutarovský. 

PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec mestského zastupiteľstva - "Vážený pán viceprimátor. 

mám návrh, o ktorom chcem, aby sa hneď hlasovalo. Navrhujem prerušiť zastupiteľstvo kým 

nepríde minimálne pani prednostka. Nie je normálne. aby sme tu my svoj čas vedeli tráviť a hlavný 

predstavitelia mestského úradu to majú niekde inde a pokiaľ viem a pozerám na hodinky stále majú 

pracovnú dobu. čiže dávam návrh na hlasovanie o prerušení minimálne do príchodu pani veľkej 

prednostky . .. 
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Hlasovanie o návrhu PhDr. Rudolfa Dupkalu, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 17 poslancov 

HLASOVANIE č. 15: za: 10 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: 5 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 570/2014 

~, 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Prestávka. " 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Budeme pokračovať v rokovaní. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajňák, 

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Andrea Turčanová, Mgr. Stanislav 

Ferenc, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. arch. Viktor Tkačík, PhDr. Ivan 

Benko a Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove, Ing. arch. Vladimír Ligus, 

hlavný architekt mesta, Mgr. Peter Bobko, konateľ Prešov REAL, s. r. o., Ing. Jozef Višňovský, 

výkonný riaditeľ TSmP, a. s. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - " V diskusii padlo niekolko návrhov, ako 

prvý návrh dal pán Dupkala, ktorý ho asi neprednesie, keďže nie je v sále. Ďalší návrh dala pani 

Andraščíková, poprosím, aby si ho predniesla, necháme hlasova( " 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH - " Vyčleniť 40 000 e na dodanie VOK-ov 

kjesennému upratovaniu v meste Prešov pre Technické služby. Mesto nech hľadá zdroj buď 

z kapitoly Verejnoprospešných činností, alebo z údržby verejnej zelene, alebo z kapitoly nakladania 

s odpadom v súčinnosti s Technickými službami. Ja verím, že sa nájdu prostriedky. " 
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Hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH, poslankyne 

mestského za..';tupiteľstva. 

PREZENTÁCIA ·····12 poslancov 

HLASOVANIE č. : za: proti: zdržalo sa: 

nehlasovalo: 

~. JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Mestské zastupiteľstvo nie je 

uznášaniaschopné. Vyhlasujem 30 minútovú prestávku. <; 

Opakované hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH, 

poslankyne mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA -13 poslancov 

HLASOVANIE č. : za: proti: zdržalo sa: 

nehlasovalo: 

~ 

mDr. René Pucher, zástupca primátora mesta o 15.55 hod. - "Keďže nás je iba 13 sme 

neuznášaniaschopní. Končím toto zasadnutie mestského zastupiteľstva. " 

Zápisnica z UV. ríadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

v Prešove. 
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