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UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 19.12.2014 číslo: 15/2014 

k návrhu na zriadenie komisií Mestského zastupitel'stva mesta Pre~ov a k voľbe ich 
Henov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

A. zriaďuje 


podľa predloženého návrhu tieto komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov: 

l. Komisiu MsZ finančnú, plánovaciu a správy mestských organizácií; 
2. Komisiu MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie; 
3. Komisiu MsZ pre disponovanie s majetkom mesta; 
4. Komisiu MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj; 
5. Komisiu MsZ školstva a telesnej kultúry; 
6. Komisiu MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty; 
7. Komisiu MsZ sociálnu a bytovú; 
8. Komisiu MsZ pre ochranu verejného poriadku; 

B. vol i 

za členov jednotlivých komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov: 


l. Komisia MsZ finančná, plánovacia a správy mestských organizácií: 

Predseda: 

Ing. Stanislav Kahanec 

Členovia poslanci: 

PhDr. Marcela Holingová 

RNDr. Zuzana Bednárová 

MUDr. Vasiľ Janko 

Ing. Juraj Hudáč 


Členovia neposlanei: 

Ing. Milan Lukáč 


Ing. Peter Zamborský 

Mgr. Michal Majdak 

Ing. Anton Klimko 
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2. Komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie: 
Predseda: 
Ing. Rastislav Mochnaeký 
Členovia poslanci: 
Ing. Štefan Szidor 
MUDr. Peter Cvengroš 
Ing. Richard Drutarovský 
PhDr. Martin Lipka, PhD. 
Ing. Ľudovít Malaga 
Členovia neposlanei: 
Ing. arch. Viktor Tkačík 
Ing. Jozef Smoter 
Ing. Viliam Čech 

3. Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta: 
Predseda: 
Mgr. Stanislav Ferenc 
Členovia poslancí: 
Štefan Hermanovský 
MUDr. Vasil' Janko 
MUDr. Ján Ahlers, MPH 
Ing. Ľudovít Malaga 
Členovia neposlanei: 
Alexander Nazarej 
Mgr. Miroslav Vaško 
Ing. Anton Neupauer 
Ing. Juraj Basala 

4. Komisia MsZ pre podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj: 
Predseda: 
Ing. Marta Kollárová, PhD. 
Členovia poslanci: 
RNDr. Zuzana Bednárová 
Štefan Hermanovský 
MUDr. Ján Ahlers, MPH 
JUDr. René Pucher 
Členovia neposlanci: 
Ing. Jozef Kislík 
Mgr. Juraj Hurný 
Andrej Hriciga 
Ing. Ľubomír Červeňák 
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5. Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry: 
Predseda: 
Mgr. Peter Krajňák 
Členovia poslanci: 
Valéria Drobňáková 
Ing. Renáta Fedorčíková 
PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková. PhD., MPH 
Členovia neposlanci: 
Mgr. Richard Korpáš 
PhDr. Marián Darnaňkoš, PhD. 
PaedDr. Jitka Semivanová 
PaedDr. Martina Tarcalová 

6. Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty: 
Predseda: 
JUDr. Katarína Ďurčanská 
Členovia poslanci: 
PhDr. Marcela Holingová 
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
Mgr. Janette Langová 
Členovia neposlaneí: 
Marián Marosi 
Mgr. art. Martin Marton 
Mgr. Margaréta Gajdošová 
Mgr. Marek Gernáth 

7. Komisia MsZ sociálna a bytová: 
Predseda: 
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
Členovia poslanci: 
Zuzana Tkáč{wá 
Ing. Štefan Kužma 
MUDr. Daniela Mrouahová 
Mgr. Martin Matejka, MBA 
Členovia neposlanci: 
Mgr. Stanislav Lukáč 
Mgr. Martina Cibulášová 
Mgr. Marián Bača 
Ing. Igor Andrejčák 
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8. KOIpisia MsZ pre ochranu verejného poriadku: 
Predseda: 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
Členovia poslanci: 
Valéria Drobňáková 
Mgr. Jaroslava Kutajová 
JUDr. René Pucher 
PhDr. Mikuláš Komanický 
Členovia neposlanei: 
Ing. Juraj Hreha 
PhDr. Radoslav Milčo 
Ing. Jozef Čokina 
JUDr. Richard Eliáš 

C. schval'uje 

vymedze!Úe a úlohy komisií mestského zastupiteľstva v zmysle prílohy tohto uznesenia. 


!Mvv~ 
Ing. Andrea Turčanová

29. 12. 2014 
primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: ~ 

podľa rozdeľovníka Mgr. Stanislav Ferenc ~~ " 

PhDr. Mikuláš Komanieký l'",--".ap 
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Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v rámci svojej pôsobnosti vo funkcii 
orgánu poradného, iniciatívneho a kontrolného vykonávajú tieto pôsobnosti a úlohy (ďalej len 
..komisie mestského zastupiteľstva"): 

1. Komisia mestského zastupiteľstva finančná, plánovacia a správy mestsk~ch 
organizácií 

- prerokováva a zaujíma stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov (ďalej len ,VZN") o mestských daniach, 

- prerokováva a zaujima stanoviska k návrhu VZN o poplatku za zber a nakladanie 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 

- prerokováva a zaujíma stanoviska k ďalším VZN týkajúcim sa oblasti financovania, 
resp. spolufinancovania z rozpočtu mesta, 

- vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN, 
- prerokováva a zaujíma stanoviská k návrhu viacročného rozpočtu hospodárstva 

mesta Prešov, 
- prerokováva a zaujíma stanoviská k prijatým cudzím úverovým zdrojom a ich forme 

určenia, 

- prerokováva a zaujíma stanovíská k záverečnému účtu hospodárstva mesta Prešov, 
- prerokováva a zaujíma stanoviská k žiadosti o finančný príspevok v súlade s platnými 

VZN o poskytovaní dotácii a finančných pomoci, 
- predkladá návrhy na zmeny v rozpočte hospodárstva mesta a to formou 

rozpočtových opatrení, 
- sleduje plnenie rozpočtu hospodárstva mesta Prešov v štvrťročných intervaloch 

a zaujfma stanovisko, 
- sleduje vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov v akciových spoločnostiach mesta 

Prešova spoločnostiach s ručením obmedzeným za príslušný kalendárny rok, 
- sleduje vymáhanie pohľadávok v prispevkovej organizácii a v obchodných 

spoločnostiach mesta Prešov po lehote splatnosti, 
- sleduje vymáhanie nedoplatkov na miestnych daniach. 

2, Komisia mestského zastupitefstva pre územný plán, v~stavbu, dopravu a životné 
prostredie 

prerokováva a zaujíma stanoviská k územno-plánovacím podkladom a územno
plánovacej dokumentácii (ďalej len "UPD") mesta a zón, 

- prerokováva a zaujíma stanoviská k návrhom viacročných plánov investícií 
v hospodárstve mesta financovaných z rozpočtu mesta, inýCh zdrojov (fondy EO, 
štátne fondy), 

- prerokováva návrhy VZN, ako aj návrhy iných materiálov v oblasti územného plánu, 
výstavby, dopravy a životného prostredia, 


- vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN, 

- prerokováva a zaujíma stanoviská k koncepcii dopravnej infraštruktúry, 


prerokováva a zaujíma stanoviská k ochrane a tvorbe životného prostredia, 
prerokováva a zaujíma stanoviská k príprave investičných projektov, na ktoré je 
možné žiadať prostriedky z EurópSkych fondov, 
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- prerokováva a zaujíma stanoviská k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu 
v oblasti svojej pôsobnosti, 
v súčinnosti ~ komisiou mestského zastupitel'stva pre podnikatel'skú činnosť 
a strategický rozvoj zaujfma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, 

- predkladá návrhy na schvaľovanie zmien a podkladov ÚPD, 

- navrhuje podnety na aktualizáciu koncepcie dopravnej infraštruktúry mesta, 

- navrhuje stavby a rôzne investičné akcie na zaradenie do návrhu rozpočtu mesta, 


navrhuje podnety na skvalitňovanie a zlepšenie životného prostredia, 
- sleduje dodržiavanie ÚPD a jej priebežnú aktualizáciu, 

sleduje plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta a postup stavebno
montážnych prác na jednotlivých stavbách, 

- sleduje plnenie energetickej koncepcie mesta, 
- sleduje dodržiavanie programu odpadového hospodárstva mesta Prešov 

a nakladanie s komunálnymi odpadmi s osobitným dôrazom na separáciu odpadov. 

3, Komisia mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta 

V rámci poradnej funkcie na úseku disponovania s majetkom mesta vypracováva: 
stanoviská k prerokovávaným materiálom - majetkovým prevodom, návrhom VZN 
týkajúcich sa majetku mesta, k informatívnym správam týkajúcim sa majetku mesta, 

- stanoviská k návrhom najdôležitejších ínvestičných zámerov mesta, 

- stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok živola mesta, 

- stanoviská k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu v oblasti svojej 


pôsobnosti, 
V rámci iniCiatívnej funkcie na úseku disponovania s majetkom mesta vypracováva: 

- iniciatívne návrhy a podnety Mestskému zastupiteľstvu v Prešove (ďalej len "mestSké 
zastupiteľstvo alebo MsZ") na riešenie všetkých dôležitých otázok mesta, 

- iniciatlvne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok mesta na 
rokovania mestskej rady, 

- iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok mesta 
Mestskému úradu v Prešove (ďalej len "mestský úrad alebo MsÚ"), ktorý je povinný 
sa nimi zaoberať a prostredníctvom odborných útvarov a prednostu infonmovať 
komisiu o výsledkoch riešenia, 

V rámci kontrolnej funkcie na úseku disponovania s majetkom mesta kontroluje a dozerá: 
- na spôsob realizácie uznesení mestského zastupitel'stva a mestskej rady, 

na spôsob vybavovania pripomienok, podnetov a sťažnosti obyvateľov mesta Prešov, 
na hospOdárenie S majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu do 
užívania, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta, 

- na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v meste, 

4. Komisia mestského zastupiteľstva pre podnikatefskú činnosť a strategický rozvoj 

- usmerňuje podnikateľské aktivity v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a 
rozvoja mesta, 

- spolupracuje s ostatnými Oddeleniami MsÚ a mestskými podnikmi pri zabezpečovaní 
zámerov v podnikateľskej činnosti mesta a strategického rozvoja, 
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- prerokováva a vyjadruje sa k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, zabezpečuje súlad týchto 
predajných a prevádzkových časov s platným nariadením, 

- vyjadruje sa k rozvojovým a koncepčným dokumentom mesta Prešov predkladaných 
sekciou strategického rozvoja MsÚ, 

- vyjadruje sa k projektovým zámerom mesta Prešov, k predkladaným projektovým 
žiadostiam v zmysle platných interných predpisov, 

- plní úlohy podra požiadaviek a potrieb MsZ, 
- prerokováva návrhy VZN, ako aj návrhy iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti, 
- vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN, 
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu 

v oblasti svojej pôsobnosti. 

S. Komisia mestského zastupiteľstva školstva a telesnej kultúry 

prerokováva návrhy koncepcie školstva na území mesta a zaujíma k nej svoje 

stanovisko, 

prerokováva a vyjadruje sa k zrušovaniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení do 

siete, 


- vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení, 

- vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, 

- vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadeni, 

- vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja škôl a školských zariadeni, 

- navrhuje školské obvody mesta, 

- vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločných školských obvodoch so susednými 


obcami, ktoré nemajú zriadenú základnú školu, 
- vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno

vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadeni, 
- vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried s rozšlreným vyučovaním vyučovacieho 

predmetu alebo skupiny predmetov, 
- vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno

vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom, 
- prerokováva kritériá poskytovania príspevkov a zaujíma k nim svoje stanoviská, 
- prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti športu a zaujíma 

k nim svoje stanovisko, 
- prerokováva návrhy VZN, ako aj návrhy iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti 

a zaujíma k nim svoje stanovisko, 
- vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN, 

prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu 
v oblasti svojej pôsobnosti, 

- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti, 
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ. 



I 

Vydanie:ent Vymedzenie
pôsobnosti a úloh komisii Mestského zastupiteľstva mesta 

~-

Prešov Strana 4/5 
Mesto Prešov L 

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

6. 	Komisia mestského zastupiterstva pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné 
kontakty 

spolupracuje a komunikuje s kultúrnymi inštitúciami a umeleckými agentúrami 
v meste a mestskými organizáciami zabezpečujúcimi výkon kultúry, 

- prerokováva a vyjadruje sa k otázkam zrušenia, pripadne vyhlásenia kultúmych 
pamiatok v meste, umiestneniu sôch a iných umeleckých diel na verejnom 
priestranstve, 

- prerokováva a vyjadruje sa ku koncepcii mestskej kultúry a zahraničných kontaktov 
prerokováva kritéria poskytovania príspevkov na aktivity v oblasti kultúry a zaujima 
k nim stanoviská, 

- prerokováva analýzy a odporúčania k projektom o nenávratný finančný príspevok 
v oblasti kultúry a zaujíma k nim svoje stanovisko, 

- prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrnych zariadení a hnuteľného majetku, 
_. prerokováva odporúčania a vyhodnocovania kultúmych podujati organizovaných 

mestom, 
- prerokováva vyhodnotenie a zápiSY kronikára do kroniky mesta, 
- prerokováva vyhodnotenie činnosti ZPOZ, 
- koordinuje rokovania a vzájomnú činnosť s predstaviteľmi národnostných menšín, 

cirkví a náboženských spoločnosti na území mesta, 
vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti, 

- prerokováva návrhy VZN, ako aj návrhy iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti, 
- vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN, 
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu 

v oblasti svojej pÔJ!obnosti, 

- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ, 


vyjadruje sa k ďalšim otázkam týkajúcich sa kultúry a zahraničných vzťahov. 


7. Komisia mestského zastupiteľstva sociálna a bytová 

- prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja na územi mesta a zaujima k ním 
svoje stanovisko, 

- vyjadruje sa k zriadeniu a zrušeniu sociálnych zariadení v rámci svojej pôsobnosti, 
- prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych 

služieb, 
- prerokováva podnety, sťažnosti a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti 

a zaujíma k nim svoje stanovisko a to najmä: k žiadostiam o pridelenie nájomného 
bytu, prechodu nájmu bytu, podnájom bytu, spoločný nájom bytu a vzájomnú výmenu 
nájomných bytov, k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku pre rodiny 
s nezaopatrenými det'mi, pre dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi, k žiadostiam 
o poskytnutie prispevku na spoločné stravovanie dôchodcov, 

- prerokováva a vyjadruje sa k žiadostiam o dotácie občianskym združeniam 
a nadáciám, mimovládnym organizáciám, o prenájom nebytových priestorov na 
prevádZkovanie zariadení sociálnych služieb, žiadostiam o partnerstvo, 

- kontroluje plnenie rozpočtu mesta za oblasť sociálnu, 

- spolupracuje pri vytvárani podmienok pre rozvoj bývania, 

- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ, 
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- prerokováva návrhy VZN, ako aj návrhy inej dokumentácie týkajúcej sa sociálnej 

oblasti, 
- vyhodnocuje pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhom VZN, 

prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu 
v oblasti svojej pôsobnosti, 

8. Komisia mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného poriadku 

- spracováva a predkladá stanoviská k návrhom materiálov týkajúcich sa rozvoja mesta 
v oblasti ochrany, bezpečnosti a verejného poriadku v meste, 

- prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení a vypracováva k ním 
stanoviská, 

- predkladá mestskej rade, mestskému zastupiteľstvu a mestskému úradu podnety 
a návrhy na riešenie problémov v oblasti zabezpečenia verejného poriadku v meste, 
bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku občanov, 

- s mestskou poHciou sa spolupodieľa pri zabezpečovaní dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych noriem upravujúcich oblasť verejného poriadku, 

- spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii koncepcie mesta na ochranu obyvateľov pred 
protispoločenskou činnosťou (napr, prevencia kriminality a iných protispoločenských 
javov), 

- plní úlohy vyplývajúce z uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva, 
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu, 
- prejednáva pripomienky a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa verejného poriadku, 

odstupuje ich na riešenie príslušnému organizačného útvaru mestského úradu (príp, 
inému subjektu) a kontroluje ich vybavenie, 

- vykonáva kontrolu v pripadoch, na ktoré ju splnomocňujú všeobecne záväzné 
nariadenia mesta, 

- vyjadruje sa k žiadostiam o úpravu prevádzkových dôb subjektov prevádzkujúcich 
reštauračné, pohostinské a obdobné služby v meste, 

- plní iné úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení komisie, 


