
9 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok : 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z LV. mimoriadneho zasadnutia 


Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 20.10.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedajúci: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva - 26 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní poslanci mestského zastupiteľstva: 

PhDr. Ivan Benko 


MUDr. Daniela Mrouahová 


PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA 


Mgr. Radovan Gondžúr 


PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 


Prítomní zamestnanci mesta: 

Mgr. Katarína Kireta, prednostka Mestského úradu v Prešove 

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

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

PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 

Ing. Milena Kollarčíková , vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ 

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

Vladimír Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ 

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

Mgr. Tomáš Burger, PhD., asistent primátora mesta 

JUDr. Sylvia Bobková, právnička 
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9 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Iveta Fecková, odborná referentka 


Mgr. Svetlana Bučková, zapisovatel'ka 


Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 


Mgr. Emil Chlapeček, riaditel' PKO Prešov 


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


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


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


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


LV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstv a v Prešove otvoril a viedol 

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

mestskej príspevkovej organizácie a obchodných spoločností , zamestnancov mesta, zástupcov 

médií, prítomných obyvateľov mesta. 

PREZENTÁCIA - 23 prítomných poslancov 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 23, čím skonštatoval, že 

LV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove je uznášaniaschopné. 

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

zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke, to znamená dokončenie hlasovania posledného 

bodu. Všetky ostatné body boli vyčerpané. 

Hlasovanie o návrhu programu L V. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prešove. 

PREZENTÁCIA  25 poslancov 

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

nehlasovalo: l 
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9 	 Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlačok: 
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~ 

Mesto Prešov 

Program L V. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

l. 	 Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie mestského zastupiteľstva 

2. 	 Hlasovanie o návrhoch uznesení mestského zastupiteľstva vyplývajúcich z návrhov 

poslancov mestského zastupiteľstva prednesených v rámci bodu programu "Všeobecná 

diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva" na Ll V. riadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Prešove konanom dňa 19.9.2014 

3. 	 Záver 

V súlade s programom LV. mimoriadneho 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 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 - HiD: 

Ing. Richard Drutarovský 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 23 proti: O zdrlalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

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

navrhnutá. 
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1;:;1 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Za zapisovateľku bola predsedajúcim určená: 

Mgr. Svetlana Bučková 

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

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH 

PhDr. Milan Laca 

Mgr. Stanislav Ferenc 

JUDr. Pavel Hagyari , primátor mesta - "Poprosím pána Puchera, ktorý viedol rokovanie 

pri poslednom bode, aby sa ujal slova. " 

ROKOVANIE 
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Š 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

2. Hlasovanie 	 o návrhoch uznesení mestského zastupitel'stva vyplývajúcich z návrhov 

poslancov mestského zastupitel'stva prednesených v rámci bodu programu "Všeobecná 

diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupitel'stva" na LIV. riadnom zasadnutí 

Mestskébo zastupitel'stva v Prešove konanom dňa 19.9.2014 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Ďakujem. Takže ďalším bodom je 

Hlasovanie o návrhoch uznesení mestského zastupitel'stva vyplývajúcich z návrhov poslancov-
mestského zastupitel'stva prednesených v rámci bodu programu " Všeobecná diskusia a interpelácie 

poslancov mestského zastupitel'stva" na UV riadnom zasadnutí Mestského zas/upitel'stva v Prešove 

konanom dňa 19.9.2014. Vtomto bode boli prednesené Iri návrhy, o ktorých budeme teraz 

hlasova!: Poprosím prezentujte sa. O týchto bodoch budeme hlasova!' samostatne, pretože tak to 

bolo schválené a navrhnuté na poslednom zastupitel'stve. Budeme teda hlasova!' o návrhu pána 

poslanca Dupkalu, ktorý máte prednesený v materiáli. Takže prečítam bod, boli prednesené tieto 

návrhy poslancov mestského zastupiteľstva: ako prvý spoločný návrh poslancov mestského 

zastupiteľstva PhDr. Rudolfa Dupkalu a Ing. Stanislava Kahanca vo veci Rezervy - nevyčerpaných 

finančných prostriedkov VMČ Č. 6 a VMČ Č. 7 v Rozpočte mesta Prešov na rok 20/3 - položka 

"Bežná údržba miestnych ciest a komunikácií ". Budeme hlasova!' o tomto návrhu. Poprosil by som 

r zároveň pána Dupkalu, aby lento návrh konkrétne predniesol. " 

PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec mestského zastupitel'stva - " Ďakujem pekne za slovo. Ja 

som sa dnes ráno dozvedelohladom tej rezervy nejaké skutočnosti a preto využijem prítomnost' 

pána Sepešiho, ktorý ešte do dnešného rána bol pre mňa 6 mesiacov garanlom loho, že lie peniaze, 

ktoré sme chvalabohu na VMČ Č. 6 ušelrili a pôjdu opä!' na IO. Ja ich nechcem na nič iné, iba na to, 

na čo boli určené, čiže chcem, aby boli určené na opravu chodníkov. Chcem, aby jednoducho pán 

Sepeši nám vysvellil, keď mi garanloval, že tie peniažky potom naozaj ostanú na Io, na čo sú. Ja 

som obyvalel'ov pripravil na IO, že meslo Prešov im opraví dalšie časti chodníkov, ale dnes mi 

kolegynka Svetlana vysvellila Pavlovičová leda. pani poslankyňa, že vraj bol schválený záverečný 

účet kde sa lá rezerva vraj už rozpuslila, alebo nejak rozbila, ale Io mi bolo povedané dneska ráno. 
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Mesto Prešov 

Dúfam, že to nie je pravda, prelO prosím pána Sepešiho, keby bol taký láskavý a uviedol ma naozaj 

do obrazu, aby som nedajbože nedal návrh, ktorý UŽ vlastne možno bude aj bezpredmetný. Takže 

poprosím, pán Sepeši, buďte taký láskavý a poďte mi vysvetlit; ako to vlastne s tým, čo sme ušetrili 

pre našich obyvalel'ov je. Škoda, že lu nie je pán Rokošný, lebo on sám tiež o tom vie, zadal mi aj 

presnú čiastku, veďKamil, vy to viete tiež dobre, takže buďte taký láskavý. Ďakujem vel'mi pekne za 

slovo aj za čas. " 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - " Poprosím pána Sepešiho, aby vysvetlil, či 

teda tá rezerva /am je, aby sme naozaj nehlasovali o bezpredmetnom uznesení. " 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ 

"Dobrý deň, na základe požiadavky, ktorá tu bola vo väzbe na využitie rezervy z nevyužitých 

finančných prostriedkov z rezervy VMČ bol návrh využiť tie voľné zdroje ktoré boli, ale však 

prijatím uznesenia mestského zastupitel'stva k záverečnému účtu použitie týchto finančných 

prostriedkov je bezpredmetné. " 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - " Takže Rudo trváš na tomto návrhu teda, 

po tomto vysvetlení?" 

PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec mestského zastupitel'stva - ... mimo zvukový záznam. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Ďakujem. Druhý návrh predniesla pani 

poslankyňa Andraščiková vo veci schváleniafinančných prostriedkov pre TSmP, a. s, na pristavenie 

vel'koobjemových kontajnerov v rámci jesenného upratovania v meste Prešov. Pani poslankyňa, 

keby si mohla tento návrh predniest: " 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH - "Vážený pán primátor, kolegyne, 

kolegovia vzhľadom k okolnostiam, že sa táto akcia už realiuIje, st'ahujem svoj návrh. " 
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JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta - "Ďakujem. Takže ostal nám tretí návrh, 

návrh pána poslanca Petra Krajňáka vo veci prípravy zmien Zásad uplatňovania vyjadrení VMČ 

v stanoviskách Mesta Prešov v Územnom a stavebnom konaní. Poprosím pán Krajňák, keby ste 

predniesli tento návrh. " 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva -" ĎakUjem pekne, pán 

viceprimátor. Najprv snáď ale krátke vysvetlenie. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením 

é. 578/2010 Zásady uplatňovania vyjadrení VMČ v stanoviskách Mesta Prešov v územnom 

a stavebnom konaní. Naše mesto bolo v poslednom období konfi'ontované s takými napätými 

situáciami, či už na sídlisku Sekčov alebo v Solivare, kde občania neboli náležite informovaní 

o stavebných aktivitách v ich mestských častiach. Máme tento dokument, o ktorom sa dosť málo 

teda hovorí a v prvom článkuje presne vymedzené, ČO musí výbor mestskej časti prerokova!: To by 

sme mali spôsobmi, ktoré máme webová stránka, miestna tlač, dat' patrične do povedomia ľudí. 

Napriek tomu je tam napríklad aj takáto veta: V prípade vyjadrenia VMČ, /aoré je v rozpore 

S ustanoveniami záväzn~j časti územného plánu mesta, odbor hlavného architekta mesta na takéto 

vyjadrenie neprihliada a vydá stanovisko v súlade s územným plánom. Veľmi stručne teda, čo je 

v poriadku s územným plánom, tak stanovisko výboru mestskej časti je doslova a dopísmena 

irelevantné. Ja by som teda chcel poprosit; aby sme sa s týmto materiálom zaoberali a aby sme ho 

dá sa poveda!' novelizovali. Preto to moje, môj návrh znie: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora 

mesta pripraviť zmenu Zásad uplatňovania vyjadrení VMČ v stanoviskách Mesta Prešov 

v územnom a stavebnom konaní a predložiť ich na rokovanie komisie pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie, Termín: január 2015. 

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

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 15 proti: O zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: 4 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 571/2014 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 9.20 hod. - " Vzhl'adom k tomu, že skončil záverečný 

bod kon.f/a/ujem, že týmto bol program dne.šného LV mimoriadneho zasadnu/ia Mes/ského 

zas/upi/et:5fva v Pre.šove vyčerpaný. Ďakujem vile/kým za účas!' a vyhlasujem dne.šné 

LV mimoriadneho zasadnu/ia Mest5kého zas/upi/el'sfva v Preiiove za ukončené. Ďakujem. " 

Zápisnica z LV. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

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

v Prešove. 

~J 
Mgr. Katarína KlRETA JUDr. Pavel HAGYAR! 

prednostka MsÚ primátor mesta 

Zapisovateľka: ~,~-U , 	 Overovatelia zápisnice: / /). ,-. 1/
Li 0(.. t~ • ., 1-7_ 

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

PhDr. Milan Laca CiA J 

~ 

Mgr. Stanislav Feren 
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