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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

Zápisnica 


z mimoriadneho zasadnutia 


Mestského zastnpitel'stva mesta Prešov, ktoré sa konalo dňa 19.12.2014 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 


Predsedalúci: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

r- Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva - 31 podľa prezenčnej listiny 

Pritomni zamestnanci mesta: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 


Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 


Ing. Marián Harčarík, riaditel' sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


PhDr. Matúš Háber, riaditel' sekcie služieb občanom MsÚ 


Ing. Milena Kollarčfková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 


JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 


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


Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia dani a poplatkov MsÚ 


r- Ing. arch. Vladimir Ligus, hlavný architekt mesta 

Vladimir Babylonský, vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ 

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

JUDr. Beáta Findišová, právnička 

JUDr. Sylvia Bobková, právnička 

Iveta Fecková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 
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e Mestské zastupiterstvo mesta Prejov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Za mestskú organizáciu a obchodné spol~nO!lti: 


Mgr. Ladislav Kišeľák, poverený výkonom funkcie riaditeľa PKO Prešov 


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


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


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


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


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


,~ 

ROKOVANIE 

/' 
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:;1 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

1. Otvorenie, určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice, schválenie programu 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvorila a viedla 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. Privítala poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov 

mestskej príspevkovej organizácie a obchodných spoločností s účasťou mesta, zástupcov médií 

a prltomných obyvateľov mesta. 
r

za zapisovateľku bola predsedajúcou určená Mgr. Svetlana Bučková. 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcou určeni títo poslanci MsZ: 

Mgr. Stanislav Ferenc 

PhDr. Mikuláš Komanický 

PREZENT ÁCIA - 30 prítomných poslancov 

r--
Predsedajúca oznámila, ~ z 31 poslancov je prítomných 30, čím skonštatovala, ~ 

mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné. 

Predsedajúca ďalej uviedla, že návrh programu mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. 

v bode "Rôzne" boli predložené nasledovné materiály: 

• Návrh na zriadenie Mestskej rady v Prešove a voľba jej členov 

• Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba ich členov 

Materiály k týmto bodom boli poslancom mestského zastupiteľstva predložené na stôl. 
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l;:;! Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

K návrhu programu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ 

Mgr. Peter Krajňák, PaedDr. Miroslav Benko, MBA. 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva uviedol - "Navrhujem, aby v bode 

"Rôzne" sme prerokovali "Návrh rozpočtovéha opatrenia Č. 12 ", ide o dve položky: jedna ku 

vianočnej výzdobe a druhá ku jednému finančnému presunu a zároveň prosím, aby na dnešnom 

rokovaní mohol vystúpiťpán Bosák, zástupca Spoločnasti Michala Bosáka. Ďakujem" 

."-

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

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE ~ 1: za: 22 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva 

mesta Prešov ako celku. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l -
Program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

1. 	 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

2. 	 Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej 

členov. 

Predkladá: Ing. Andrea TurČ8l1ová, prlmátorka mesta Prešov 
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, 	 ! Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

č. 7/2011 o Mestskej polícii v Prešove v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 

č. 9/2013, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

č. 7/2011 o Mestskej policii v Prešove. 

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP 

4. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

Č. 4/2013 o používani pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta 

Prešov a návrh na jeho zrušenie. 

/"'. Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP 

5. Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na funkčné obdobie rokov 2014-2018 

a voľba jej členov. 

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

činnosdMsÚ 

6. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach mesta Prešov a ich zloženie na funkčné 

obdobie rokov 2014-2018. 

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

činností MsÚ 

7. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 

,... 2014-2018, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 

Prešov. 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


8. 	 Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

pri uzavretí manželstva pred Matričným úradom mesta Prešov na 

2014-2018. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

9. 	 Návrh na určenie platu primátorky mesta Prešov. 

Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, prednostka MsÚ 

Prešov za sobášiacich 

funkčné obdobie rokov 

Strana 5/35 

F 	 MsÚ/SP-Ol/24/1 



1;;;1 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

10. 	Návrh hannonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a Mestskej rady 

v Prešove na rok 2015. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

Rôzne: 

11. 	Návrh na zriadenie Mestskej rady v Prešove a voľba jej členov. 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


12. Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešova vol'ba ich členov. 

/'- Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

13. 	Návrh rozpočtového opatrenia Č. 12. 

Predkladá: Mgr. Peter Krajňák, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta PreŠOv 

14. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupitel'stva. 

15. 	 Záver. 

2. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupitel'stva mesta Pmov a vol'ba jej 

členov 

,... 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

V súlade s programom mimoriadneho zasadnutia bolo potrebné zriadiť návrhovú komisiu 

mestského zastupiteľstva a zvoliť jej členov. Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta predložila 

návrh, aby mestské zastupiteľstvo zriadilo S-člennú návrhovú komisiu a zvolilo jej členov na 

základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva v poslaneckých kluboch. 

Odporučila, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení na základe návrhov predsedov 

poslaneckých klubov títo poslanci mestského zastupiteľstva: 
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Mestské zastupitefstvo mesta Prešov Výtlačok:C;;J 

Mesto Prešov 

za Poslanecký klub KDH. SDKÚ-DS. MOST - HÍD. SIEŤ. NOVA: 


Ing. Stanislav Kahanec 


Ing. Štefan Kužma 


Mgr. Peter Krajňák 


za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanci: 

Mgr. Martin Matejka, MBA 

,,- PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

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

komisie. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslanc:ov 

HLASOVANIE ~. 3: za: 26 proti: O zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: O 

Primátorka mesta skonštatovala, že mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie, ktorým 

zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

Mestské zastupitel'stvo sc:hválilo uznesenie 

- ~íslo: 4/2014 

3. Prerokovanie protestu 	prokurátora proti V§eobec:ne závliznému nariadeniu mesta Prešov 

~. 712011 o Mestskej políc:ii v Prešove v zneni V§eobecne závlizného nariadenia mesta Prešov 

~. 912013, ktorým sa meni a dopÚla Vieobecne závlizné nariadenie mesta Prdov ~. 712011 

o Mestskej polkU v Prešove 

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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9 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Materiál predložil Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove, ktorý uviedol

" Vážená pani primátorka. vážení prítomní, predkladám protest prokurátora proti Všeobecne 

závtiznému nariadeniu mesta Prešov č. 7/2011 o Mestskej policii. K tomu protestu, to čo je 

v materiáli ste si prečítali, by som chcel doplniť len to, že tak ako v minulosti bolo bežné a všade na 

Slovensku, všetky mestá do všeobecne závtizných právnych predpisov, to znamená do všeobecne 

závtizných nariadení vpisovali časti textov zákonov, v súčasnej dobe je nový názor generálnej 

prokuratúry, ktorá hovorí, že obecné zastupiteľstvo by už nemalo schvaľovat: čo raz schválili 

poslanci v národnej rade, nemalo by to byť vo všeobecne závtizných nariadeniach a preto navrhujú 

,r' takéto všeobecne závtizné nariadenia miest a obcí zrušit: " 

V rozprave vystúpilí - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanec MsZ -

Ing. Richard Drutarovský a Mgr. Ján Andrejko, náčelnlk Mestskej polície v Prešove. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupitel'stva -" Taki.e ide o jedno formálne 

doplnenie. čo sa týka toho úplného konca nariadenia, kde sa odvoláva na konkrétny protest 

prokurátora, tak chýba tam vlastne presná referencia tohto protestu. Navrhujem, aby ten koniec 

uznesenia znel takto. prečítam tu časť za poslednou čiarkou: ktorý bude zodpovedať požiadavkám 

uvedeným v proteste prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove sp. zn. Kd 268/14/7700-6 zo dňa 

3.10.2014. To je presné označenie tohto protestu, tak aby to bolo dohľadateľné a čo sa týka toho 

,,- termínu. ktorý je v uznesení uvedený ako žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú 

zabezpečiť, aby na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v mesiaci január 201 J bol 

predložený návrh atď., ja by som navrhoval tú časť v mesiaci január 201J zmeniť na slová na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Krátke adôvodnenie, bol by som nerád, keby sme 

schválili uznesenie, ktoré bude v podstate hneď odpočiatku v rozpore so zákonom, lebo keď bude 

toto nariadenie predložené v januári, tak pravdepodobne nesplníme termín. ktorý nám zákon 

ukladá. " 
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8 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol Ing. Richard Drutarovský, poslanec 

mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 30 poslaneov 

HLASOVANIE ~. 4: za: 24 proti: O zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo sehválilo uznesenie 

/""' 	 číslo: 5/2014 

4. 	Prerokovanie protestu prokurátora proti Vleobeene záväznému nariadeniu mesta Prešov 

~. 412013 o používaní pyroteehniekýeh výrobkov na zábavné a oslavné ú~ely na území mesta 

Prešova návrh na jeho zrušenie 

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 


Materiál predložil Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove, ktorý uviedol 

"Vážená pani primátorka, vážení prítomní, predkladám protest prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu é. 412013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely'"' 
na území mesta Prešov. K tomu materiálu by som chcel povedať takisto niečo a to je to, te v roku 

2014, koncom roka nadobudla účinnosť právna norma a to je zákon 5812014 o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení iných zákonov, ktorým bola odobraná 

motnosť mestám a obciam schvaľovať všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní zábavnej 

pyrotechniky. Túto kompetenciu si zobral na seba jedine štát a dozorným orgánom sú jedine niektoré 

ministerstvá, policajný zbor, ministerstvo vnútra a pod To znamená, že v súčasnej dobe už takéto 

nariadenie má oporu zákona a nemôžeme a nebudeme môcť vykonávať kontrolu používania 

zábavnej pyrotechniky po zrušení tohto všeobecne záväzného nariadenia. " 
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':;~ Mestské zastuplterstvo mesta Preiov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Richard Drutarovský, 

Ing. Stanislav Kahanec, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Mgr. Peter Krajňák 

a Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove. 

JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Mestské zastupiteľstvo 

mesta Pre~ov po a) vyhovuje protestu prokurátora proti V~eobecne záväznému nariadeniu mesta 

/"'. Pre~ov Č. 4/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta 

Prešov; po b) ukladá prednostovi mestského úradu preskúmať možnosti, zapracovať pravidlá 

používania pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Pre~ov tak, aby 

neboli v rozpore s platnou legislatívou a podať správu, resp. iriformáciu mestskému zastupiteľstvu 

v lehote: zasadnutie mestského zastupiteľstva v apríli 2015. Ďakujem. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Pani poslankyňa, môžem poprosiť o zmenu 

formulácie v časti b) nie ukladá prednostovi, ale žiada primátorku. pretože prednostovi ukladá 

úlohy iba primátor. " 

JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Ospravedlňujem sa, 

takie áno, mením to tak, ako si povedala pani primátorko. " 
~-

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesla JUDr. Katarína Ďurčanská, 

poslankyňa mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE č. S: za: 31 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 6/2014 
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1::1 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o všeobecne závllznom nariadeni tak, ako je uvedené na druhej strane materiálu 

- Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznáša sa a schvaľuje Všeobecne závllzné nariadenie mesta 

Prešov č..../2014, ktorým sa zrušuje Všeobecne závllzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2013 

o používani pyrotecbnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na územi mesta Prešov. 


(na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov) 


PREZENTÁCIA - 31 poslancov 


HLASOVANIE č.6: za: 31 proti: O zdržalo sa: O 


nehlasovalo: O 

r-. 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 7/2014 

S. 	Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov na funkčné obdobie rokov 2014-2018 

a vol'ba jej členov 

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

činností MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

/" 

Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci požiadal 

o l Ominútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. 

Ing. Andrea Turčanová, prímátork:a mesta vyhlásila 10 minútovú prestávku. 

Materiál predložila v zastúpení riaditeľa sekcie JUDr. Beáta Findišová, poverená riadenim 

oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ, ktorá uviedla - " Vážená pani primá/orka, 

vážené mestské zastupiteľstvo, k predldadanému materiálu si dovolím uviesť tol'lw, že jedinou 

kamisiou. ktorú je povinné mestské zastupiteľstvo zriadiť je Komisia mestského zastupiteľstva na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Táto povinnosť vyplýva 

z ústavného zákona č. 357/2004 Z z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Vymedzenie činnosti tejto komisie vyplýva z citovaného zákona a z § 26 Štatútu mesta 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 
Prešov. Kreovanie komisie je závislé od politického zastúpenia mestského zastupiteľstva, čo 

znamená, že každá politická strana a nezávislí kandidáti majú nárok a povinnosťdelegovaťjedného 

člena da tejto komisie. Bližšie informácie máte uvedené v dôvodovej správe. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta., poslanci MsZ -

Mgr. Martin Matejka, MBA, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Juraj Hudáč. 

Mgr. Martin Matejka, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva - " Vážená pani primátorka, 

ŕ'. vážení prítomní, ja si strašne vážim, že som bol nominovaný do tejto komisie a vzhľadom k tomu, že 

sme tam boli nominovaný dvaja z nezávislých poslancov, tak som tam vlastne ja a kalegynka 

Ďurčanská, tak som sa rozhodol vzdať sa v prospech JUDr. Ďurčanskej, vzhľadom k tomu, čo sa 

týka toho, že je tu určite dlhšie a budem sa rád učiť od pani doktorky, takže vzdal som sa 

v prospech paní Ďurčanskej. H 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - Hio, 

SIEŤ, NOVA - "Ja chcem poďakovať pánovi Matejkovi za ústretový krok k našej kolegyni 

JUDr. Ďurčanskej a zároveň dovoľte, aby som nadiktoval nominácie, čiže za náš poslanecký klub 

(diktujem bez titulov) za KDH pani Zuzana TkáčovlÍ, SDKÚ-DS Renáta Fedorčíková, MOST-HÍD 

Štefan Szidor, SIEt Martin Ďurišin, NOVA Richard Drutarovský a keďže sa vlastne kolega Matejka 

vzdal, takže za nezávislého poslanca pani Katarína Ďurčanská. " '" 

Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci - " Vážená 

pani primátorka za politickú stranu SMER - SD navrhujeme pána poslanca Ľudovíta Malagu. H 

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

menami. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE I!. 7: za: 30 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Mestské zastupitel'stvo scbválilo uznesenie 

člslo: 812014 

6. 	Návrb na zriadenie výborov v mestskýcb častiacb mesta Pre§ov a icb zloženie na funkčné 

obdobie rokov 2014-2018 

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

činností MsÚ 

/' Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Hlasovanie o vystúpeni občana mesta pána Emila Osavčuka. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 8: za: 25 proti: O zdrialo sa: l 

neblasovalo: 3 

Nasledovalo vystúpenie občana mesta pána Emila Osavčuka. 

Materiál predložila v zastúpení riaditeľa sekcie JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením 

oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ, ktorá uviedla - " Vážená pani primátorka, 

vážení poslanci mestského zastupiteľstva k predkladanému materiálu si dovolím uviesť toľko, že 
,,-

oprávnenie mestského zastupiteľstva zriadiť výbory v mestských častiach vyplýva z § 23 zákona 

o obecnom zriadeni. členmi výboru sú len poslanci mestského zastupiteľstva. Táto veta, ktorú som 

vyslovila vyplýva z právnej vety uvedenej v ods. 2 tohto ustanavenia, kde sa uvádza: výbory 

v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. 

Takže pre ilustráciu. len reprezentanti volen[ vo voľbách da obecného zastupiteľstva môžu 

reprezentovať obyvateľov. Takže k tejto vete asi toľko. Podľa Štatútu mesta Pre§ov volebné obvody 

sa transformujú vlastne do výborov mestských časti, bližšie iriformácie k tomuto materiálu máte 

uvádzané v dôvodovej správe. " 
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Mesto Prešov 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - .. Ďakujem. Predtým, než otvorím rozpravu, 

poprosila by som ešte pána Jozefa Smetanu. Pri tejto príležitosti mi dovoľte uviesť to, čo som 

možno mala uviesť na začiatku. K včerajšiemu dňu požiadala na vlastnú žiadosť o uvoľnenie 

zfonkcie prednostky, pani Mgr. Katarína Kireta a tým istým dňom som vymenovala za nového 

prednostu mestského úradu Jozefa Smetanu, takže poprosím ho ešte o návrh. " 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta mestského úradu - .. Vážená pani primátorka, vážené 

/' 	 mestské zastupiteľstvo, na úvod mi dovoľte, aby som sa poďakaval za d6veru, ktorú mi dala pani 

primátorka a za ponuku. Ja chcem povedať, že vo .fUnkcii prednostu budem bazírovať na takých 

troch základných veciach a to je odbornosť, transparentnosť a samozrejme chcem, aby vietci 

zamestnanci, ktorí vykonávajú svoju prácu, ju vykonávali zodpovedne, aby pristupovali k svojim 

úlohám tak, aby ste boli spokojní vy ako poslanci a samozrejme aj pani primátorka. Chcem 

samozrejme spolupracovať aj s Vami poslancami, aby kedykoľvek ak budete požadovať nejaké 

informácie, ste mali dvere otvorené na mestský úrad a navzájom, aby sme mohli spolupracovať. 

Teraz k tomu, čo predniesol pán Osavčuk. Pred ôsmymi rokmi táto diskusia tu prebiehala na 

zastupiteľstve, či neposland by mohli byť členmi výborov v mestských častiach. Tak ako už 

povedala pani JUDr. Findišová, právnička zo zákona to nie je motné. To, že je to v nejakých iných 

mestách ešte neznamená, že je to v súlade so zákonom. My sme pred ôsmymi rokmi požiadali 

,.., o metodické usmernenie aj Ministerstvo vnútra SR a to usmernenie, ktoré môžem aj prečítaťje plne 

v súlade s tým, ako je dnes pripravený materiál a ako po právnej stránke ho zdôvodnila 

predkladateľ1ra pani JUDr. Findišová, Ale dovoľte mi, aby som zacitoval z tohto stanoviska: Na 

základe Vašej žiadosti o stanovisko vo veci členstva vo výboroch mestských častí Vám oznamujeme 

nasledovné: podľa § 23 ods. 1 zákona é. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorš/ch 

predpisov sú členmi výborov v mestských častiach všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení 

v mestskej časti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákonodarca nerozš(ri! členstvo v nich aj na ďalšie 

osoby tak, ako to napr(klad výslovne ustanovil pri komisiách obecného, mestského zastupiteľstva v § 

15 ods. 2 zákona, kde sa hovorí, že členmi komisií sú poslanci a ďalšie osoby. V § 23 ods. 3 zákona 

zákonodarca umožnil upraviť niektoré ďalšie veci Štatútom mesta, avšak v tých oblastiach, ktoré 

uviedol v tomto odseku a zároveň, ktoré už v zákone na inom mieste úplne výslovne nešpecifikoval, 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ako napr. členstvo vo výboroch v mestských častiach v ods. 2. Takte tol'lw zo stanoviska 

ministerstva a k tej druhej veci, o ktorej hovoril pán Osavčuk, čo sa týka zriadiť špeciálnu lwmisiu, 

ktorá bude príslušná na prešetrenie sťažností voči činnosti poslanca, primátora alebo hlavného 

lwntrolóra. My toto máme upravené v Smernici primátora o prešetrovan( sťažnosti, petícii 

a podnetov v podmienkach mesta Prešov a zastávame takýto názor, že je ovel'a účelnejšie rytvárať 

takúto lwmisiu ad hoc, čiže ak príde takáto sťažnosť voči činnosti niektorého z poslancov, alebo 

sťažnosť voči primátorke, alebo sťažnosť voči hlavnému lwntrolórovi, tak aby sme ad hoc zriadili 

lwmisiu mestského zastupiteľstva, ktorá bude dočasnou komisiou a bude sa zaoberať takouto 

"" 	 sťažnosťou. Aj z praktického hľadiska je to oveľa účelnejšie, pretože si predstavte, že dnes zriadime 

stálu lwmisiu na prešetrovanie sťažností, budú tam už zvolení nejakí poslanci a pride sťažnosť, 

ktorá bude smerovať voči poslancovi, ktorý bude členom takejto komisie a nastane problém, že 

museli by sme nejakým spôsobom takéhoto člena lwmisie vlastne, ako keby odstaviť z možnosti 

zúčastniť sa na prešetrovaní takejto sťažnosti, čiže my sa prikláňame k tomu, aby sme zriaďovali ad 

hoc na takéto situácie špeciálne lwmisie. Je pravdou to, že mohli by sme zriadiť aj stálu komisiu na 

pre!Jetrovanie činnosti, teda prešetrovanie sťažnosti voči činnosti poslanca atď., je to zo zákona 

možné, ale prikláňame sa k tomu, aby to bola ad hoc lwmisia dočasná. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, JUDr. KatarlnaĎurčanská. 

,-. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva - "Meni sa to takto, že Výbor 

v mestskej časti, v tej časti zriaďuje v časti uznesenia, Výbor v mestskej časti Č. 2 - Sídlisko II, 

Kalvária, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkul, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata a v tej časti, kde 

navrhla zmenu kolegyňa ĎUrčanská, tak ja som tam tiež navrhoval zmenu, tak teraz neviem, čo 

s tým. Tak môj návrh je takýto, že v tej časti, ukladá členom výborov v mestských častiach mesta 

Prešov - poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Prešov uskutočniť prvé zasadnutia výborov 

v mestských častiach mesta Prešov takto: a polOm pôjde tá časť, ktorá je na poslednej strane 

materiálu v tom znení začína sa to Výbor v mestskej časti Č. J atď. a končí až tým, že na 

Šrobárovej ul. Č. 20. " 
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Mesto Prešov 

JUDr. Katarína Ďurčanská, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Trvám na tom, že 

mestské zastupiteľstvo určuje termfny prvých zasadnutí výborov mestských častí takto. H 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 9: za: 12 proti: l zdržalo sa: 16 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 

"'"' 
Hlasovanie o návrhu JUDr. Kataríny ĎUIČanskej, poslankyne mestského zastupiteľstva 

PREZENT ÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE l!. 10: za: 29 proti: O zdržalo sa: 2 

neblasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o uznesení ako celku, s tou zmenou, ktorá bola schválená. 

PREZENTÁCIA-31 poslancov 

HLASOV ANtE l!. 11 za: 31 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo scbválilo uznesenie 

l!islo: 912014 

7. 	Návrh na poverenie poslanca Mestskébo zastupitel'stva mesta Prešov na funkl!né obdobie 

rokov 2014-2018, ktorý bude oprávnený zvolávat' a viesť zasadnutia Mestskébo 

zastupitel'stva mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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1;;;1 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla - "Kolegyne 

a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesla návrh. Dôvodovú správu čítať nebudem, mestské 

zastupiteľstvo musi mať určeného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť rokovania 

mestského zastupiteľstva v prfpade, že primátorka, ani zástupca primátora nebudú môcť 

z objektívnych zákonných dôvodov toto zastupiteľstvo viesť, môj návrh je, aby mestské 

zastupiteľstvo schválilo za takúto poslan/g!ňu JUDr. Katarínu Ďurčanskú. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

.r" 

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

zastupiteľstvo mesta Prešov poveruje poslankyňu Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

JUDr. Katarinu Ďurčanskú zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov. 

PREZENTÁCIA-31 poslancov 

HLASOVANIE č. 12: za: 30 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

~ číslo: 10/2014 

8. Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupitel'stva mesta Prešov za sobášiacich 

pri uzavreti manželstva pred Matričným úradom mesta Prešov na (unkčné obdobie rokov 

2014-2018 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla -" Takže opäť 

máte pred sebou dôvodovú správu. Optimálny počet sobášiacich je päť, vrátane primátor/g!. 
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Mesto Prešov 

Dovolíla by som si upozorniť, že okrem sobášov budú poverený zástupcovia vykonávaťaj občianske 

obrady, aj občianske slávnosti. Predložený zoznam týchto obradov máte uvedený v dôvodovej 

správe. Prosím predsedov poslaneckých klubov o predloženie návrhov na poslancov mestského 

zastupiteľstva, ktorí budú potom schválení za sobášiacich. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

MUDr. Daniela Mrouahová, Mgr. Janette Langová, JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Richard 

Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav 

~ 	 Kahanec, Ing. Juraj Hudáč a Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského 

úradu v Prešove. 

MUDr. Daniela Mrouahová, poslankyňa mestského zastupiteľstva - "Vážená pani 

primátorka, vážení prítomní, ja si dovolím navrhnúť z radov nezávislých poslancov za paslankyňu 

za sobášiacich pani Mgr. Janette Langovú. " 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, 

SIEŤ, NOVA - "Ja za poslanecký klub chcem povedať, že za nás máme navrhnutých na 

sobášiacich týchto poslancov: pani JUDr. Katarína ĎUrčanská, Ing. Marta Kollárová, PhD. 

a PhDr. Martin Ďurišin, PhD. " 

~ 

Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci - "Dovoľte 

mi, aby som predniesol návrh poslancov nominovaných klubom SMER - SD a nezávislf poslanci, ide 

o poslancov Miroslav Benko, RudolfDupkala a René Pucher. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyhlásila 10 minútovú prestávku pre návrhovú 

komisiu. 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

" V návrhovej komisii sme sa zhodli na rozšírení počtu poslancov. ktorí budú robiť sobáše a ďalšie 

obrady na počte 6 a nasledujúci sobášiaci, budem čítať bez titulov: Katarína Ďurčanská, Marta 
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Kollárová, Martin ĎUrišin, René Pucher, Miroslav Benko, RudolfDupkala, ostatné je v zmysle textu 

navrhovaného na uznesenie, čiže ostatný text zostáva ten istý. " 

MUDr. Daniela Mrouahová, poslankyňa mestského zastupiteľstva predniesla protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie - "Ja by som len zopakovala svoj predošlý návrh, z radov nezávislých 

na sobášiacu pani Mgr. Janette Langovú a poprosila by som dať hlasovať. " 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Daniely Mrouahovej, poslankyne mestského zastupiteľstva. 

.~ PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 13: za: 5 proti: O zdržalo sa: 18 

nehlasovalo: 7 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE ~.14: za: 29 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

,..... i!íslo: 11/2014 

9. Návrh na uri!enie platu primátorky mesta Prelov 

Predkladá: PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, ktorý 

uviedol -" Vážená pani primátorka, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na určenie 

platu primátorkY mesta Prešov. Tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, podľa zákona o obecnom 

zriadení je určenie platu primátora vyhradené mestskému zastupiteľstvu, konkrétna úprava podľa 
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akých princípov sa schvaľuje plat primátora je obsiahnutá v zákone o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Minimálny plat primátora mesta Prešov 

v súčasnosti predstavuje čiastku 2 629,- eur po zaokrúhlení. V kompetencii mestského zastupiteľstva 

je zvýšenie platu primátora až 070 %, t. j. do výšky 4470,- eur. Predchádzajúci primátor mesta 

Prešov JUDr. Pavel Hagyari mal Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesením, ktoré máte aj 

vprílohe materiálu zo dňa 25.11.2013 určený posledný plat vo výške 3421,- eur a to s účinnosťou 

od 1.12.2013. Na základe uvedených údajov navrhujem primátorke mesta Prešov mesačný plat vo 

výške 3421,- eur s účinnosťou od 15.12.2014, t. j. odo dňa kedy zložila zákonom predpísaný sľub 

tak. ako hovorí zákon. " /" 

V rozprave vystúpili Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., 

Ing. Richard Drutarovský. 

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

PREZENT ÁCIA - 30 poslaDcov 

HLASOVANIE E. 15: za: 30 proti: O zdržalo sa: O 

Dehlasovalo: O 

,....... Mestské zastupiteľstvo schválilo uZDeseDie 

Eíslo: 1112014 

10. Návrh harmoDogramu zasadDutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a Mestskej rady 

v Prešove Da rok 2015 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla - "Vážené 

panie poslankyne, vážení páni poslanci, v materiáli máte navrhnuté termíny zasadnutí mestskej rady 
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a mestského zastupiteľstva pre celý kalendárny rok 2015. Zámerne sme nedávali návrh programu, 

pretote tieto body budú zaradzované podľa aktuálnych potrieb, ale termfny sú stanovené tak; aby 

ste si vedeli zarezervovať čas. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, PaedDr. Miroslav 

Benko, MBA, Ing. Štefan Kužma. 

r- PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva - "Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove doplnenie na 24.8.2015 v pondelok; ešte mestská rada, čite dva týždne 

pred tým, ale je leto tak len mestské zastupiteľstvo 24.8. " 

Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA, poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 16: za: 10 proti: 2 zdržalo sa: 17 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

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

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE ~.17: za: 29 proti: O zdržalo sa: 1 

neblasovalo: O 

~ 

Mestské zastupitel'stvo scbválilo uznesenie 

číslo: 13/2014 

Rôzne: 
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11. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Pre§ove a vol'ba jej členov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvor! písomnú prflohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla " Vážené 

ponie poslankyne, vážení páni poslanci, v d6vodovej správe máte uvedené, že mestské zastupiteľstvo 

mMe zriadiť mestskú radu v zmysle § 14 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

/"' 	 zmien a doplnkov. Mestská. rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského 

zastupiteľstva a plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, zároveil plní funkciu 

poradného orgánu primátora mesta. V návrhu na uznesenie máte koncipovaný návrh tak; že máte, 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov zriaďuje Mestskú radu v Prešove a volí za členov Mestskej 

rady v Prešove týchto navrhovaných poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, máte tam 

uvedených 10 miest, pretože Mestská. rada v Prešove je kreovaná v zmysle Štatútu mesta ako 

lO-členná. Poprosím predsedav poslaneckých klubov o návrhy. " 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, 

SIEŤ, NOVA - "Mestská. rada sa kreuje v zmysle zákona tak; že sa prihliada na politické strany, 

resp. politické hnutia a nezávislých poslancov, v zmysle tohto ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. 

r-< 	 sme sa dohodli na klube aj so zohľadnením nezávislých poslancov a navrhujeme do mestskej rady 

týchto poslancov: pán poslanec Ferenc Stanislav, pán poslanec Kahanec Stanislav, pán poslanec 

Kulma Štefan, pán poslanec Peter Krajňák; pán poslanec Martin Ďurišin, pán poslanec 

Drutarovský Richard a pani poslankyila Kollárová Marta, " 

Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávisl! poslanci - " Vážená 

poni primátor/w, kolegyne, kolegovia, dovolím si predniesť návrh na členov mestskej rady za 

Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanci. Náš klub za členov mestskej rady navrhuje týchto 

poslancov: Štefánia Andraščíková, Mikuláš Komanický a Juraj HudlÍč. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bol navrhnutý a ako boli prednesené návrhy. 

Ing. Andrea Turčanová, prirnátorka mesta - .. k zvoleniu navrhovaného kandidáta je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, keďže máme JO navrhnutých 

a 10 volíme tak navrhujem, aby sme to zvolili naraz. Prečítam návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

zriaďuje 

Mestskú radu v Prešove; 

vo fí 

za členov Mestskej rady v Prešove týchto navrhovaných poslancov Mestského zastupiteľstva mesta/" 

Prešov: 

1. Mgr. Stanislava Ferenca 

2. Ing. Stanislava Kahanca 

3. Ing. Štefana Kl.IŽmu 

4. Mgr. Petra Krajňáka 

5. PhDr. Martina Ďuriš/na, PhD. 

6. Ing. Richarda Drutarovského 

7. Ing. Martu Kol/árovú, PhD. 

8. doc. PhDr. Štefániu Andraščílwvú, PhD., MPH 

9. PhDr. Mikuláša Komanického 


JO. Ing. Juraja Hudáča. " 
~,...." 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANm č. 18: za: 29 proti: O zddalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 14/2014 
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Mesto Prešov 

12. Návrh na zriadenie komisii Mestského zastupitel'stva mesta Prešova vol'ba ich členov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Andrea TUIČanová, primátorka mesta, ktorá uviedla - "Vážené 

ponie poslankyne, vážení páni poslanci, vzmysle § 15 zákona SNR 369/1990 Zb. oobecnom 

zriadeni v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriaďovaťkomisie ako svoje stále r

alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie mestského zastupiteľstva nemajú 

rozhodovaciu právomoc. Zloženie, pôsobnosť a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo 

v súlade so svojimi požiadavkami a potrebami. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie 

konštituovat: rozčleňovať, zlučovať, resp. zrušit: V návrhu, ktorý vám bol predložený máte 

navrhnutých 8 pracovných komisii, ja ak dovollte by som sama dala malú úpravu pre komisiu 

uvedenú podporadovým číslom 6. a to je Komisia MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty, aby nový 

názov tejto komisie bol Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty. 

Zároveň prosím predsedov poslaneckých klubovoprednesenie návrhov na členov poslancov, členov 

neposlancova tiež predsedov komisií. " 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD,.?-.. 

SIEŤ, NOVA - "Takže budem čítať predsedu, potom budem čítať členov poslancov vpríslušnej 


komisií a na konci uvediem mená navrhovaných neposlaneov. Toto prednášam samozrejme za 


Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEt NOVA aj za nezávislých poslancov. Takže, 


ak dovolíte, začnem finančnou komisiou od vrchu, pri poslancoch budem čítať iba priezviská, lebo 


tých poznáme a pri neposlancoch prečítam celé mená aj s titulmi, aj s priezviskarni aj menami: 


Komisia MsZ finančná, plánovacia a správY mestských organizácii: 


Predseda: 


Kahanec 


Členovia poslanci: 


Holingová 


Strana 24/35 

F - MsÚ/SP-01l24/1 



•••1-
e Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Bednárová 

Janko 

Členovia neposlanei: 

Ing. Milan Lukáč 

Ing. Peter Zamborský 

Mgr. Michal Majdak 

Ing. Anton Klimko 

Komisia MsZ pre disponovanie s maietkom mesta: 

,,-.. Predseda: 

Ferenc 

Členovia poslanci: 

Hermanovský 

Janko 

Ahlers 

Členovia neposlanci: 

Alexander Nazarej 

Mgr. Miroslav Vaško 

Ing. Anton Neupauer 

Komisia MsZ pre územný plán. yýstavbu. dopravu a životné prostredie: 

Predseda: 

Mochnacký 

Členovia poslanci: 

Szidor 

Cvengro§ 

Drutarovský 

Členovia neposlanej: 

Ing. arch Viktor Tkačík 

Ing. Jozef Smoter 

Ing. Viliam Čech 

~ 
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Mesto Prešov 

Komisia MsZ pre podnikateľskú činnosťa strategický rozvoj: 

Predseda: 

Kollárová 

Členovia poslanci: 

Bednárová 

Hermanovský 

Ahlers 

Členovia neposlanci: 

Ing. JozefKisUkr-

Mgr. Juraj Hurný 

Andrej Hriciga 

Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry: 

Predseda: 

Krajňák 


Členovia wslanci: 


Drobňáková 


Fedorčíková 


Ďurišin 


Členovia nepos/anci: 


Mgr. Richard Korpáš 
.-""" 

PhDr. Marián Damaňkoš, PhD. 


PaedDr. Jitka Semivanová 


PaedDr. Martina Tarcalová 


Komisia MsZ pre kultúru. národnostné menšinv a zahraničné kontakty: 


Predseda: 


Ďurčanská 


Členovia poslanci: 


Holingová 


Členovia newslanci: 


Marián Marosi 
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Mgr. art. Martin Marlon 


Komisia MsZ sociálna a bytová: 


Predsedu určí kolega predseda susedného poslaneckého klubu 


Členovia poslanei: 


Tkáčová 


Kužma 

a zároveň doplňujem návrh za nezaradených poslaneov poni poslankyňu Mrouahovú 

Členovia neposlanei: 

Mgr. Stanislav Lukáč 


Mgr. Martina Cibulášová 


Mgr. Marián Bača 


Komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku: 


Predsedu určí kolega predseda z vedľajšieho poslaneckého klubu 


Členovia poslanei: 


Drobňáková 


a takisto pripojím návrh aj za nezaradených pani poslankyňa Kutajová 


Členovia neposlanei: 


Ing. Juraj Hreha 


PhDr. Radoslav Mi/čo 


Ing. Joze/Čokino. .. 


f~ 

.'"'"' 
Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci - " Vážená 

pani primátorka, kolegyne. kolegovia, predkladám návrh no zaradenie do komisií poslaneov za 

Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanei: 

Komisia MsZ finančná. plánovacia a sprffi:y mestskľch organizácií: 

Členovia poslanci: 

Juraj Hudáč 

Komisia MsZ pre územný plán. vÝstavbu. dopravu a životné prostredie: 

Členovia poslanci: 

Martin Lipka 

Ľudovít Malaga 

Strana 27/35 

F - MsÚ/SP-O 1/2411 



9 	 Mestské zastupitefstvo mesta Prešov Výtlačok: 

I Mesto Prešov 

Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta: 


Členovia poslanci: 


Ľudovít Malaga 


Členovia neposlanei: 


Ing. Juraj Basala 


Komisia MsZ pre podnikateľskú činnosťa strategický rozvoj: 


Členovia poslanei: 


René Pucher 


Členovia neposlanci: 


Ing. Ľubomír Červei!á/r; 


Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry: 


Členovia poslanei: 


Stefánia Andraščíková 


Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kgntakty: 


Členovia poslanci.' 


Rudolf Dupkala 


Miroslav Benko 


doplňam aj návrh za členov nezaradenú poslankyňu Janette Langová 


Členovia neposlanci: 


~ 	
Mgr. Margaréta Gajdošová 

Mgr. Mare/r; Gernáth 

Komisia MsZ sociálna a bytová: 

Predseda.' 

Rudolf Dupkala 

Členovia poslanci: 

Martin Matejka 

Členovia neposland: 

Ing. Igor Andrejčá/r; 

,~ 
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Komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku: 


Predseda: 


Miroslav Benko 


Členovia poslanci: 


René Pucher 


Mikuláš Komanický 


Členovia neposland: 


JUDr. Richard Eliáš. " 


.~ 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Juraj Hudáč, Mgr. Peter Krajňák:, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec. 

Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER· SD a nezávislí poslanci "Vážená 

pani primátorka. kolegyne, kolegovia. som zabudol upozorniť na jednu vec, lebo snažil som sa, aby 

som to tu nedoplietol, lebo mám tých poznámok veľa. V komisii pre územný plán. výstavbu. 

dopravu a životné prostredie sme sa rozhodli nevyužiť nomináciu na členov neposlancov a dovolili 

sme si navrhnúť nomináciu o jedného poslanca viac. To znamená, za poslanecký !dub tam počty 

sedia, len v tejto komisii by bolo 6poslancov a 3 neposland. " 

/"" 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bol navrhnutý a ako boli prednesené návrhy. 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 19: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo scbváli10 uznesenie 

čislo: 15/2014 
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13. Návrh rozp~tového opatrenia ~. 12 

Predkladá: Mgr. Peter Krajňák, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Materiál tvori plsomnú pn10hu zápisnice. 

Materiál predložil Mgr. Peter Krajňák. poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

ktorý uviedol - "Prednesiem návrh rozpočtového opatrenia č. 12 tak, ako je pripravený s tým, že 

potom ho krátko okomentujem. Teda návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov k návrhu rozpočtového opatrenia é. 12: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

,~ 

rozpočtové opatrenie č. 12 takto: 

A. PRfJMY 


Zvýšenie rwpočtu wijmov 


29202753 2 Finanéná náhrada za výrub stromov 17075,74 € 


Zvýšenie rozpočtu príjmov 17 075,74 € 


Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 17075,74€ 


B. VÝDAVKY 

r--	 Zvýšenie rozpočtu výdavkov 

Program Č. 8 - Stavebný úrad a urbanistika 

8.50540635006532 Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba 17 075,74 € 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov 17 075,74 € 

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 17 075,74 € 

C. ÚPRA VA ROZPOČTU VÝDAVKOV V RÁMCI PROGRAMU 


Program Č. 7 - Všeobecne prospešné služby 


7.4 0620 635006 51 3 Speciálne služby - údržba a aktualizácia pasportov za VPČ -5000,00€ 

7.6637004062051314 Všeobecné služby- čistenie mesta MOS, odsúdení -2500,OO€ 

7.5064063700451306 Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby vrátane demontáže 7500,00€ 
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Vysvetlím to kolegom poslancom, pôvodne to mal byť poslanecký návrh s tým, aby to 

procesne bolo dobré, je to nazvané ako rozpočtové opatrenie č. 12. Čo sa tým sleduje, pokiaľ ide 

o prijmovú operáciu 17 075,74 e, zacitujem dóvod tejto operácie: Zvýšenie je potrebné na krytie 

výdavkov na výsadbu zelene v roku 2014 podľa výsledkov verejnej súťaže na realizáciu projektu 

Prešov výsadba verejnej zelene, revitalizácia a obnova 2014. Výsadba bola realizovaná vjesennom 

výsadbovom termíne, potrebné finančné prostried!cy budú čerpané z účelových prostriedkov na 

náhradnú výsadbu zelene vedených no osobitnom účte, kde je potrebná rezerva na krytie uvedenej 

požiadav!cy. Tu sme boli požiadaní, blíži sa koniec roka, aby za výsadbu zelene mohla odísťfaktúra, 

/' aby sme túto vec pre tento rok uzavreli, nejedná sa o navýšenie príjmov. Je to v zásade len 

fakturačné ukončenie. Pokiaľ ide o úpravu rozpočtu výdavkov v rámci programu, kde sme zobrali 

z dvoch položiek 5000 € a 2500 e, dávame to dokopy, vzniká 7500 € a to vás určite bude zaujimať 

a chcem poprosiť o podporu, jedná sa o presun prostriedkov na vianočnú výzdobu. V médiách 

prebehla informácia, že v mestských častiach nebude vianočná výzdoba, nakoniec spolu s pani 

primátorkou a s jej súhlasom sa pripravilo toto rozpočtové opatrenie s tým, že v každom výbore 

mestskej časti mimo dvoch by bol symbol Vianoc vianočný stromček Bolo by to vo Výbore mestskej 

časti é. 1 no Sídlisku III. vo Výbore mestskej časti é. 2 na Sídlisku Il, vo Výbore mestskej časti Č. 3 

v Nižnej Šebastovej, vo Výbore mestskej časti Č. 5 no Šváboch a Solivare, vo Výbore mestskej časti 

é. 7 na Sídlisku Sektov pri kostole a potom na konci na Sibirskej. Jednalo by sa teda o montáž 

stromov, osadenie osvetlenia, ktoré by bolo do 15.1. a teda týchto sedem stromčekov by bolo 

v mestských častiach Výbor mestskej časti Č. 4 je stred mesta, preto tam nie je potreba~ 

samostatného stromčeka a vo Výbore mestskej časti Č. 6 doteraz nebol nikdy stromček s tým, že sa 

eviduje požiadavka. Verím, že na budúci rok sa bude dať urobiť pri Opále. To je teda návrh 

rozpočtového opatrenia. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Juraj Hudáč, Mgr. Peter Krajňák, 

PhDr. Martin Lipka, PhD., doc. PhDr. Štefánia Andraščiková, PhD., MPH, Ing. Stanislav Kahanec, 

Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Stanislav Ferenc a Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta. 
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Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyhlásila 15 minútovú prestávku pre návrhovú 

komisiu a prípravu materiálov pre mestské zastupiteľstvo. 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Návrhová komisia sajednoznačne zhodla, le vzhľadom na to, le neboli predlolené tieto materiály, 

aby sme si nekomplikovali livot a nezačínali schvaľovaním rozsiahlych materiálov rozpočtových 

opatreni s mnohými číslami, tak sme sa dohodli, le predkladáme iba nevyhnutné rozpočtové 

opatrenie, ktoré zabezpeči osadenie vianočných stromčekov tak, ako tu ul bolo spomínané a tento 

návrh uznesenia znie: /" 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 


schvaľuje 


rozpočtové opatrenie é. 12 takto: 


ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV V RÁMCI PROGRAMU 


Program Č. 7 - VIeobecne prospešné služby 

7.4 0620 635006 51 3 Špeciálne služby - údrtba a aktualizácia pasportov za VPČ - 5000,00 é 

7.6637004 0620 51 3 J4 VIeobecné služby čistenie mesta MOS, odsúdenf - 2 500,00 é 

7.5 0640 637004 51 3 06 Údržba a prevádzka vianoénej výzdoby vrátane demontále 7500. OO é. " 

Hlasovanie o návrhu na umeserue tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie. 

PREZENTÁeIA - 28 poslaneov 
~ HLASOVANIE l. 20: za: 28 proti: O zdrialo sa: O 

neblasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo scbválilo uznesenie 

líslo: 1612014 
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14. Všeobecná diskllllia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva 

Hlasovanie o vystúpení pána Ing. Bosáka. 

PREZENTÁCIA -18 poslancov 

HLASOVANIE l!. ll: za: 18 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Nasledovalo vystúpeníe pána Ing. Bosáka. ~ 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MSZ - Ing. Juraj 

Hudáč, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PhDr. Martin Lipka, PhD., Ing. Marta 

Kollárová, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Richard Drutarovský. 

V rozprave odznel jeden návrh na uznesenie, ktorý predoiesol PhDr. Martin Lipka, PhD., 

poslanec mestského zastupiteľstva, návrh na uznesenie bol rozdaný všetkým poslancom na stôl -

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 13 takto: 

,-, 	 A. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV V RÁMCI PROGRAMU 

Program Č. 7 - Všeobecne prospešné služby 

7.6 0620 637004 51 3 14 Všeobecné služby - čistenie mesta MOS, odsúdení - 4134,68 € 

7.6062063500651 3 Odstránenie havarijného stavu stavebného prekladu vstupnej brány 

do vnútrobloku Janouškova ul. na základe rozhodnutia 

stavebného úradu 3734,68 € 

7.6062063300451 3 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, náradia - MOS, odsúdení 400,00 € 

7.1 0451 635006 51 3 201 Súvislá oprava Haburskej ulice - z rezervy VMČ č.3 - 9 061,97 € 

7.5 0640 633004 51 3 Realizácia osvetlenia detského ihriska - Slánska ul., Nižná Šebastová 370,43 € 

7.50640 713004 51 3 Kamerový systém - Pánska záhrada, Nižná Šebastová 3726.72 € 

7.5 0640 71700 l 51 3 Osvetlenie Pánskej záhrady pre kamerový systém 3817,42 € 

7.5064063500651 3 Obnova náterov stožiarov VO - Ul. Pažica, Nižná Šebastová I 147,40 € 
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7.6062063300451 3 198 Osadenie det. zariadení, herných prvkov, parkových lavíc 

a košov zakúpených v roku 20I3 pre VMČ 1-7 . I 140,07 € 

7.60620713004513 Osadenie a montáž herného prvku zakúpeného 

vr. 2013 Lúčna ul. - VMC Č. 3 I 140,07 € 

B. ÚPRAVA ROZPOCru VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI 

Program Č. 7 - Všeobecne prospešné služby 

7.60620633010 SI 3 14 Pracovné odevy, obuv, pomôcky- MOS a odsúden! ·692,04 € 

Program č. I - Interná činnosť 

I.S 0320 63301051 1 Pracovné odevy, obuv, pomÔCky- MOS a odsúdení 692,04 € 

......... 


IDasovanie o návrhu PhDr. Martina Lipku, PhD., poslanca mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 22: za: 12 proti: O zdržalo sa: 13 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupiteľstvo uznesenie neschválilo. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 18.10 hod. -" Váfené panie poslankyne, vcUení 

páni poslanci. vátení prítomnl, týmto bol program dnešného mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov vyčerpaný. Dovoľte mi v tejto chvEli poďakovať sa vám za to, ako sme 

zvládli dnešné zastupiteľstvo a popriať vám naozaj pofehnané, pokojné sviatky v kruhu svojich 

najblifších a veľa síl do nového roka 2015, zároveň vás pozývam na Silvestra na tribúnu o polnaci 

na spoločný novoročný prípitok. Ďakujem všetkým prítomným za účasť a vyhlasujem dnešné 

mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za ukonéené . .. 
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

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

v Prešove. 

-~ 

.--t/ ,J 
~ .......-=;;> 4Á1i!

~::>= 
PaedDr. Jozef SMETANA Ing. Andrea TURČANOVÁ 

prednosta MsÚ primátorka mesta 

Zapisovateľka: OverovateHa zápisnice: 

~, 
".... 

n- -(
Mgr. Svetlana Bučková Mgr. Stanislav Ferenc • jjdt~~. ~ 

PhDr. Mikuláš Komanický ~~ V\ lS \M.. .' 
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