
:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov V}1Iačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z ustanovujúceho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014 


v historickej sále PKO - Čierny orol v Prešove, Hlavn' ul. čo 50A 


r

ŠTÁTNA HYMNA SR 

1. BOD PROGRAMU - OTVORENIE USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA, URČENIE 

ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A UZNESENÍ 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta otvoril ustanovujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré primátor mesta Prešov zvolal v zákonom stanovenej lehote po 

vykonaní volieb do orgánov samosprávy mesta Prešov dňa 15. novembra 2014. 

Predsedajúci uvádza: Ustanovujúce mestské zastupitel'stvo je významným okamihom 

/"' 
v procese riadenia územnej samosprávy mesta. Je naplnením výsledkov volieb a okamihom 

odovzdávanía plných mocí. Program dnešného z.asadnutia bol stanovený v pozvánke; je venovaný 

aktom, ktoré sú nevyhnutným predpokladom, aby sa volené orgány samosprávy mesta Prešov 

mestské zastupiteľstvo a primátorka mesta ujali výkonu svojich funkcií. 

Za zapisovateľku na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bola 

určená paní Mgr. Svetlana Bučková. 

Za overovateľov zápisnice a uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov boli určení títo poslanci mestského zastupiteľstva: paní poslankyňa 

JUDr. Katarína Ďurčanská a pán poslanec Ing. Ľudovít Malaga. 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ďalej predsedajúci privítal vzácnych hostí: 

• 	 podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána JÁNA FIGEĽA, 

• 	 predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti 

pána JÁNA HUDACKÉHO, 

• 	 poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky pani SVETLANU PAVLOVIČOVÚ, 

• 	 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána PA VLA ZAJACA, 

• generálnu konzulku Ukrajiny v Slovenskej republike so sídlom v Prešove 

r- pani OĽGU BENČ, 

• 	 primátora mesta Prešov v rokoch 1994-2002 pána JURAJA KOPČÁKA, 

• 	 predsedu Mestskej volebnej komisie v Prešove pána JÁNA BALÚNA, 

• 	 pomocného biskupa a generálneho vikára rímskokatolíckej Košickej arcidiecézy 

Jeho Excelenciu STANISLAVA STOLÁRIKA, 

• 	 pomocného biskupa gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie Jeho Excelenciu MILANA 

LACHA, 

• 	 biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jeho 

Excelenciu SLAVOMÍRA SABOLA, 

• 	 ďalších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, 

• 	 rektom Prešovskej univerzity v Prešove pána RENÉHO MATLOVIČA, dekanov fakúlt 
~ 

Prešovsktti univerzity v Prešove a Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity 

v Košiciach so sídlom v Prešove, 

• 	 predstaviteľov ozbrojených síl, súdnictva, prokuratúry, policajného zboru, hasičského 

a záchranného zboru, zástupcov ďalších orgánov miestn«j štátnej správy a ostatných inštitúcií 

pôsobiacich na území mesta, 

• 	 zástupcov politických strán a politických hnutí pôsobiacich na území mesta, 

• 	 riaditeľov rozpočtových organizácií mesta, príspevkovej organizácie mesta a obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mesta, 

• zástupcov masmédií, 


• osobitne obyvateľov mesta Prešov, ako aj všetkých ostatných prítonmých. 
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Mesto Prešov 

2. BOD PROGRAMU - OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV 

SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV, ODOVZDANIE OSVEDČENÍ O ZVOLENÍ 

NOVOZVOLENEJ PRIMÁTORKE MESTA PREŠOV A POSLANCOM 

NOVOZVOLENÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PREŠOV 

Predseda Mestskej volebnej komisie v Prešove Ing. Ján Balún predniesol informáciu 

o výsledkoch volieb v meste Prešov do mestského zastupiteľstva a primátora mesta (pozri prílohu l 

zápisnice) a zároveň zvoleným kandidátom odovzdal osvedčenie o zvolení. ,..-.-

JUDr. René Pucher, zástupca primátora mesta poďakoval predsedovi Mestskej volebnej 

komisie v Prešove Ing. Jánovi Balúnovi za oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení 

o zvoleni. 

3. BOD PROGRAMU - ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENEJ PRIMÁTORKY MESTA 

PREŠOV, ODOVZDANIE INSÍGNIÍ A PREVZATIE VEDENIA USTANOVUJÚCEHO 

ZASADNUTIA NOVOZVOLENOU PRIMÁTORKOU MESTA PREŠOV 

/"' Zástupca primátora mesta JUDr. René Pucher uviedol, že predstaviteľom mesta a najvyšším 

výkonným orgánom mesta je primátor mesta. Funkcia primátora mesta je verejná funkcia. Funkčné 

obdobie na roky 2014-2018 sa začína zloženim sľubu. Primátor mesta, ako predstaviteľ mesta, aj 

v ďalšom období bude uchovávať vlajku mesta a pečať mesta a používať mestské insígnie. 

Poprosil novozvolenú primátorku mesta Prešov pani Ing. Andreu Turčanovú, aby zložila zákonom 

predpísaný sľub a tým sa ujala funkcie. 

Pani Ing. Andrea Turčanová predniesla text sľubu: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 

budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok;~ 
Mesto Prešov 

budem pri výkone svojej funkcie primátorky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia" a pod jeho znenie sa podpísala. 

JUDr. René Pucher, zástupca primátora odovzdal primátorke mesta Prešov mestské insígnie. 

4. BOD PROGRAMU - ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV NOVOZVOLENÉHO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PREŠOV 

,..-
Zasadnutie prevzala primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová, ktorá uviedla, že jedným 

z dvoch orgánov mesta je mestské zastupiteľstvo, ktoré spolu s primátorom mesta vykonáva svoje 

funkcie. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva je štyri roky a začína sa zložením sľubu 

poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Aby sa legitímnym spôsobom zvolení 

poslanci mestského zastupiteľstva ujali svojich funkcií, nasledoval akt "zloženia sľubu poslancov 

novozvoleného mestského zastupiteľstva mesta Prešov". 

Primátorka mesta poprosila najstaršieho poslanca mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pána MUDr. Vasiľa Janka, aby predniesol text sľubu poslanca mestského zastupiteľstva 

a zvolených poslancov Mestského zastupitel'stva mesta Prešov poprosila, aby po uvedeni svojho 

mena JUDr. Beátou Findišovou pristúpili k mikrofónu, vyslovili slovo "sľubujem" a podpísali sa 

pod písomné znenie sľubu. 
/'"' 

MUDr. Vasiľ Janko prečítal sľub v tomto znení: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 

budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovat' záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone 

svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia", na to každý poslanec predstúpil pred mikrofón a vyslovil "sľubujem" 

a podpísal sa pod jeho znenie. 
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Mesto Prešov 

5. BOD PROGRAMU - VYSTÚPENIE NOVOZVOLENEJ PRIMÁTORKY MESTA 

PREŠOV 

Následne po sľube novozvolených poslancov mestského zasrupitel'stva vystúpila 

novozvolená primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová (pozri prílohu 2 zápisnice). 

Po vystúpení novozvolenej primátorky sa prítomným prihovoril podpredseda NR SR Ján 

ŕ"' 
Fígeľ. 

6. BOD PROGRAMU SCHVÁLENIE PROGRAMU USTANOVUJÚCEHO 

ZASADNUTIA 

Pokračovalo sa ďalším bodom programu, ktorým bolo schválenie programu ustanovujúceho 

zasadnutia. Primátorka mesta poprosila poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa prezentovali 

zdvihnutím farebného hlasovacieho lístka. 

Primátorka informovala o výsledku hlasovania. 

Prezentovaných: 31 poslancov 
~ 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 31, čím 

skonštatovala, že ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

Pokračovalo sa predloženim návrhu programu ajeho schválenim. Ako 7. bod bol Návrh na 

zriadenie Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a Návrhovej komisie 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba ich členov, 8. bod Správa Mandátovej komisie 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov o overeni zloženia sľubu novozvolenej primátorky mesta 

Prešov a poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie 

rokov 2014-2018 a návrh na schválenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešova 9. bod 

Záver. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, že neboli k takto navrhovanému 

programu nijaké pozmeňujúce návrhy. 
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Mesto Prešov 

Hlasovanie o schválení návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupitel'stva mesta Prešov. 

Primátorka informovala o výsledku hlasovania. 

Prezentovaných: 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. 1: za: 31 proti: O zdržalo sa: O 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, že program ustanovujúceho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol schválený. 

~ 

7. BOD PROGRAMU - NÁVRH NA ZRIADENIE MANDÁTOVEJ KOMISIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PREŠOV A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PREŠOV A VOĽBA ICH ČLENOV 

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová uviedla, že vzhľadom na nutnosť kreovať 

mandátovú komisiu mestského zastupiteľstva a návrhovú komisiu mestského zastupiteľstva, ako 

dočasné komisie, členmi ktorých podľa § 26 Štatútu mesta Prešov sú poslanci mestského 

zastupiteľstva na základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva 

v poslaneckých kluboch, je potrebné najprv konštituovať poslanecké kluby v mestskom 

/"', zastupiteľstve a až následne pristúpiť k zriadeniu príslušných komisií. 

Vyhlásila 15 minútovú prestávku, za účelom vytvorenia poslaneckých klubov. 

Ing. Andrea Turčanová, prirnátorka mesta uviedla, že na základe oznámenia predsedu 

Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ.DS, MOST· HÍD, SIEŤ, NOVA Ing. Stanislava Kahanca 

a predsedu Poslaneckého klubu SMER • SD a nezávislých poslancov Ing. Juraja Hudáča sa 

v súlade s § 35 Štatútu mesta Prešov väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

združila v poslaneckých kluboch. 
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Mesto Prešov 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyzvala predsedov poslaneckých klubov, aby 

informovali o utvorení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov. 

Predsedovia poslaneckých klubov Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Juraj Hudáč informovali 

o konštituovaní poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov (pozri prílohu 3 

zápisnice). 

,-. Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta poďakovala predsedom poslaneckých klubov za 

ich informáciu o konštituovaní poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov 

a skonštatovala, že v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov pôsobia dva poslanecké kluby a traja 

poslanci, ktorí nie sú ich členmi, vystupujú ako nezaradení poslanci. 

Ďalej sa pristúpilo k zriadeniu Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

a k voľbe jej predsedu a členov. Úlohou mandátovej komisie je overiť zloženie sľubu primátorky 

mesta Prešov a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 

2014-2018 a podať o výsledku svojich zistení správu mestskému zastupiteľstvu. Predsedu tejto 

komisie v zmysle § 26 ods. 4 Štatútu mesta Prešov volí mestské 7~stupiteľstvo. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta na základe návrhov predsedov poslaneckých 
"""' 

klubov a svojho návrhu na voľbu predsedu mandátovej komisie, predložila nasledovný návrh na 

uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

A. zriad'uje Mandátovú komisiu Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako 5-člennú; 

B. volí Mandátovú komisiu Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v tomto zložení: 

1. 	Predseda komisie: PaedDr. Miroslav Benko, MBA (za Poslanecký klub SMER - SD 

a nezávislých poslancov) 
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2. 	Člen komisie: Mgr. Stanislav Ferenc (za Poslanecký klub KDH, 

SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEt, NOVA) 

3. Člen komisie: Ing. Štefan Szidor (za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, 

MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA) 

4. 	Člen komisie: Ing. Richard Drutarovský (za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, 

MOST - HÍD, SIEt, NOVA) 

5. 	Člen komisie: JUDr. René Pucher (za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislých 

poslancov) 

r" 

Ing. Andrea TUTČanová, primátorka mesta skonštatovala, že k prednesenému návrhu na 

uznesenie neboli vznesené nijaké pozmeňujúce návrhy. 

Hlasovanie o prednesenom návrhu na uznesenie. 

Prezentovaných: 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 31 proti: O zdržalo sa: O 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, že Mestské zastupiteľstvo mesta 

Prešov prijalo uznesenie k zriadeniu Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

a k voľbe jej predsedu a členov. 

~ 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 1/2014 

Ďalej sa pristúpilo k zriadeniu Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

a k vorbe jej členov. Jej úlohou je predložiť k preľokovaným bodom programu návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva. Podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Prešove si návrhová komisie na svojom prvom rokovaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu. 

Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen návrhovej komisie. 
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Mesto Prešov 

Na základe návrhov poslancov mestského zastupiteľstva primátorka mesta predložila návrh 

na uznesenie na zriadenie návrhovej komisie a voľbu jej členov: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

A. zriaďuje Návrhovú komisiu Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako 5-člennú; 

B. volí za členov Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov: 

/'"" 	
l. Ing. Stanislava Kahanca (za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - RÍD, SIEŤ, 

NOVA) 

2. Ing. Štefana Kužmu (za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - RÍD, SIEŤ, NOVA) 

3. 	PhDr. Martina Ďurišina, PhD. (za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, 

NOVA) 

4. PhDr. Martina Lipku, PhD. (za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislých poslancov) 

5. doc. 	 PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH (za Poslanecký klub 

SMER - SD a nezávislých poslancov) 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, že k prednesenému návrhu na 

uznesenie neboli vznesené nijaké pozmeňujúce návrhy. 

/". 

Hlasovanie o prednesenom návrhu na uznesenie. 

Prezentovaných: 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 3: za: 31 proti: O zdržalo sa: O 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, že Mestské zastupiteľstvo mesta 

Prešov prijalo uznesenie k zriadeniu Návrhovej komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

ak voľbe jej členov. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 212014 
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Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyhlásila 15 minútovú prestávku na rokovanie 

Mandátovej komisie a Návrhovej komisie mestského zastupiteľstva. 

8. BOD PROGRAMU - SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA MESTA PREŠOV O OVERENÍ ZLOŽENIA SĽUBU 

NOVOZVOLENEJ PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV A POSLANCOV 

NOVOZVOLENÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA PREŠOV NA 

FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2014-2018 r-. 

Pokračovalo sa v rokovan! mestského zastupiteľstva. Ing. Andrea Turčanová, primátorka 

mesta vyzvala predsedu mandátovej komisie, pána poslanca PaedDr. Miroslava Benka, MBA, aby 

predniesol správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu primátorky mesta Prešov 

a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018. 

VysTÚpenie predsedu mandátovej komisie PaedDr. Miroslava Benka, MBA tvorí prílohu 

zápisnice (pozri prílohu 4 zápisnice). 

Predseda návrhovej komisie Ing. Stanislav Kahanec predniesol návrh návrhovej komisie: 

r-.. 

Návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 

15.12.2014: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

A. 	berie na vedomie 

I. 	 informáciu predsedu Mestskej volebnej komisie v Prešove Ing. Jána Balúna o výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy mesta Prešov, 

2. 	 vySTÚpenie novozvolenej primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, 

3. 	 utvorenie Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ· DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA 

a Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislých poslancov, 
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4. 	 správu Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov o overení zloženia 

sľubu novozvolenej primátorky mesta Prešov a poslancov novozvoleného Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018; 

B. 	 konštatuje, že 

1. 	 novozvolená primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová zložila zákonom predpísaný sľub 

primátora mesta; 

2. 	 novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov: 
"'"" 

MUDr. Ján Ahlers, MPH 


doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 


RNDr. Zuzana Bednárová 


PaedDr. Miroslav Benko, MBA 


MUDr. Peter Cvengroš 


Valéria Drobňáková 


Ing. Richard Drutarovský 


PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 


JUDr. Katarína Ďurčanská 


PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 


Ing. Renáta Fedorčíková 


Mgr. Stanislav Ferenc 


Štefan Hermanovský 


PhDr. Marcela Holingová 


Ing. Juraj Hudáč 


MUDr. Vasiľ Janko 


Ing. Stanislav Kahanec 


Ing. Marta Kollárová, PhD. 


PhDr. Mikuláš Komanický 


Mgr. Peter Krajňák 


Mgr. Jaroslava Kutajová 
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I:; Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Štefan Kužma 


Mgr. Janette Langová 


PhDr. Martin Lipka, PhD. 


Ing. Ľudovít Malaga 


Mgr. Martin Matejka 


Ing. Rastislav Mochnacký 


MUDr. Daniela Mrouahová 


JUDr. René Pucher 


Ing. Štefan Szidor 

~ 

Zuzana Tkáčová 


zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupitel'stva. 


Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, 7~ k prednesenému návrhu na 

uznesenie neboli vznesené nijaké pozmeňujúce návrhy. 

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

Prezentovaných: 31 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 31 proti: O zdržalo sa: O 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, :re Mestské zastupiteľstvo mesta 

Prešov prijalo uznesenie prijalo uznesenie. 

.~ 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 3/2014 
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~;;;! Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov V}11ačok: 

Mesto Prešov 

9. BOD PROGRAMU - ZÁVER 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta skonštatovala, re program ustanovujúceho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov vyčerpaný. Poďakovala všetkým prítomným za 

účasť a vyhlásila ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov o 12.25 hod. 

za ukončené. 

.-. 

~J ,~;J 
Mgr. Katarina KIRETA Ing. Andrea TURČANOVÁ 

prednostka MsÚ primátorka mesta 

,,

Zapisovateľka: Overovatelia zá:isnice: ~ __ ~ 

Mgr. Svetlana Bučková JUDr. Katarína Durčanská U~~. ' 

Ing. Ľudovít Malaga~ť-j,. 
/ 
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OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA 
PRESOV, ODOVZDANIE OSVEDéENÍ 

Vážený pán primátor, vážení novozvoleni funkcionári mesta PreAov, vážené dámy, 
vážení páni, 

Predkladám Vám infoxmáciu Mestskej volebnej komisie v Prešove o výsledkoch volieb do 
orgánov samosprávy mesta Prešov. 

Mestská volebná komisia od svojho kreovania plnila úlohy vyplývajúce zo zákona číslo 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 
Ťažisko činnosti spočívalo v registrovani kandidátnych listín, sčítaní výsledkov volieb do 
mestského zastupitel'stva a volieb primátora mesta, vyhotovenia zápisnice o výsledku 
hlasovania a dnes očakávame vydanie zvoleným kandidátom osvedčeníe o zvolení. 

Pre vol'by do orgánov samosprávy mesta Prešov, ktoré sa vykonali v sobotu 15. 
novembra 2014 bolo na odovzdanie hlasov vytvorených celkom 81 volebných okrskov. 
Na základe výsledkov hlasovania v jednotlivých volebných okrskov Mestská volebná 
komisia zistila tieto výsledky: 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 73 984 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 27361 
Počet odovzdaných obálok: 27 352 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vol'by do mestského zastupiteľstva: 
26199 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta: 26940. 

Zápisnica Mestskej volebnej komisie v Prešove o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy mesta Prešov bola podpísaná všetkými jej 11- timi členmi bez výhrad 
s týmito výsledkami: 

l. 	 Za primátorku mesta Prešov bola zvolená Ing. Andrea Turčanová, kandidátka za 
koalíciu politických strán KDH, SDKÚ - DS, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
MOST - HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana s počtom hlasov 11 887. 

2. za poslancov Mestského zastupitel'stva v PreAove boli zvolení 

a) vo volebnom obvode čo l tito siedmi poslanci: 

I. 	 pán PhDr. Mikuláš Komanický, kandidát politickej strany SMER - sociálna 


demokracia s počtom hlasov 1495 

2. 	 pani JUDr. Katarína Ďurčanská, nezávislá kandidátka s počtom hlasov 1206 
3. 	 pani RNDr. Zuzana Bednárová, kandidátka koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST -HÍD, 


s počtom hlasov 1188 

4. 	 pán Mgr. Martin Matejka, nezávislý kandidát s počtom hlasov 1161 
5. 	 Štefan Hexmanovský, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-utO s počtom 


hlasov 1070 

6. 	 MUDr. Ján Ahlers, MPH, kandidát politickej strany SIEŤ s počtom hlasov 1054 
7. 	 Ing. Ján Hudáč, kandidát politickej strany SMER - SD s počtom hlasov 1048. 



b) Vo volebnom obvode číslo 2 títo traja poslanci: 
l. 	Ing. Richard Drutarovský, kandidát politickej strany NOV A s počtom hlasova 786 
2. 	 Mgr. Jaroslava Kutajová, nezávislá kandidátka s počtom získaných hlasov 541 
3. 	 JUDr. René Pucher, nezávislý kandidát s počtom hlasov 540. 

c) Vo volebnom obvode č. 3 boli zvoleni títo Jtyria poslanci: 
1. 	 PhDr. Martin Lipka, kandidát politickej strany SMER - SD s počtom hlasov 929 
2. 	 Ing. Marta Kollárová, PhD., nezávislá kandidátka s počtom získaných hlasov 876 
3. 	 Ing. Rastislava Mochňacký, kandidát koalIcie KDH, SDKÚ-DS, MOST-HfD 


s počtom hlasov 814 

4. 	 MUDr. Peter Cvengroš, kandidát politickej strany SIEt s počtom hlasov 733. 

d) Vo volebnom obvode č. 4 boli zvolení títo štyria poslanci: 
I. 	Mgr. Janette Langová, nezávislá kandidátka s počtom hlasov 705 
2. 	 Ing. Štefan Kužma, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-mD s počtom hlasov 

623 
3. 	 Valéria Drobňáková, kandidátka koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s počtom 

hlasov 601 
4. 	 Ing. Renáta Fedorčíková, , kandidát koalície KDH, SDKÚ·DS, MOST -HÍD s počtom 

hlasov 567. 

e) Vo volebnom obvode č. 5 boli zvolení títo štyria poslanci: 

I. 	Mgr. Peter Krajňák, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s počtom hlasov 
1148 

2. 	 Ing. Ľudovít Malaga, kandidát politickej strany SMER - SD s počtom hlasov 962 
3. 	 PaedDr. Miroslav Benko, kandidát politickej strany SMER - SD s počtom hlasov 936 
4. 	 Mgr. Stanislav Ferenc, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s počtom 

hlasov 811. 

f) Vo volebnom obvode č. 6 boli zvolení títo štyria poslanci 
l. 	 MUDr. Daniela Mrouahová, nezávislá kandidátka s počtom hlasov 100 l 
2. 	 PhDr. Rudolf Dupkala, nezávislý kandidát s počtom hlasov 980 
3. 	 Zuzana Tkáčová, kandidátka koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s počtom 

hlasov 689 
4. 	 Ing. Štefan Szidor, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-mD s počtom hlasov 

578. 

g) Vo volebnom obvode č. 7 boli zvoleni títo piati poslanci 
l. 	doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. MPH, nezávislá kandidátka s počtom hlasov 

1434 
2. 	 Ing. Stanislav Kahanec, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s počtom 

hlasov 1226 
3. 	 MUDr. Vasil Janko, kandidát koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD s počtom 

hlasov 1176 
4. 	 PhDr. Martin Ďuri~in, PhD., kandidát politickej strany SIEt s počtom hlasov 1077 
5. 	 PhDr. Marcela Holingová kandidátka koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-mD 

s počtom hlasov 1061. 



Mestská volebná komisia vydala v súlade s § 49 zákona o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí pre všetkých zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešovaprimátorku mesta Prešov osvedčenia o zvolení, ktoré si dovolím zvoleným 
občanom mesta Prešov odovzdať. 

Zvoleným zástupcom mesta Prešov v mene svojom i v mene všetkých členov mestskej 
volebnej komisie blahoželám a prajem veľa úspechov v ušľachtilej práci. 

Prosím, aby zvoleni funkcionári po oznámení mena prišli si prevziať osvedčenie 
o zvolení. 

Ďakujem za pozornosť. 
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Vážené excelencie, vážený pán podpredseda Národnej rady SR, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, dámy a páni, ctení hostia. 

Je mi cťou prihovoriť sa Vám tu, v historickej sále, na mieste, ktoré si pamätá mnoho 

dejinných momentov nášho mesta. Som si istá, že toto miesto si zapamätá aj túto chvíru, 

kedy som sa zložením srubu stala vôbec prvou primátorkou mesta Prešov a prelomila tak 

stáročnú hegemóniu mužov - richtárov, starostov či primátorov, ktorí stáli na jeho čele. 

V tejto chvíli by som rada poďakovala doterajším predstaviterom mesta, primátorom 

Hagyarimu, Benčovi, Kopčákovi, Sopkovi, ale i všetkým tým, ktorí obetovali nášmu krásnemu 

mestu etapu svojho života. Ďakujem aj Vám, zamestnávatelia, zamestnanci a živnostníci, 

ktorí pôsobíte v Prešove, vytvárate tu hodnoty, ktoré prezentujú naše mesto nielen v centre 

Šariša, ale aj na celom Slovensku, ba aj v zahraničí. Rovnako sa chcem poďakovať všetkým za 

podporu a prejavenú dôveru. Sl'ubujem Vám, že mandát primátorky mesta Prešov budem 

vykonávať zodpovedne, čestne a že budem primátorkou všetkých Prešovčanov. 

Pred vorbami som sa snažila I'udí spájať a výsledky volieb potvrdzujú, že to malo zmysel. 

V snahe zjednocovať, či približovať individuálne predstavy o možnostiach rozvoja mesta teda 

budem pokračovať. Lebo, povedané slovami pápeža Františka, "buď vsadíme na dialóg, buď 

vsadíme na kultúru stretnutia, alebo všetci prehráme." V duchu týchto slov pozývam na 

dialóg a na spoluprácu všetkých Vás, priatelia, ktorým záleží na našom meste, Vás, panie 

poslankyne i páni poslanci, i Vás, naši Prešovčania, ktorí ste mi dávali energiu a inšpiráciu do 

tejto náročnej práce pre naše mesto, pre Prešov. 

Mojou víziou je vytvoriť z Prešova silné a prosperujúce mesto, s transparentným 

hospodárením, ekonomicky zdravé. Miesto, v ktorom budú obyvatelia spokojní a radostní, 

kde si dokážeme prejavovať úctu človeka k človekovi, oceniť hodnotu každého z nás. Mesto, 

ktoré bude rásť. 

Vo volebnom programe som na prvé miesto dala dopravu. Pokiaľ nebude rýchla 

a kontinuálna, neprídu noví investori, ba odradíme aj súčasných. Kolapsy v doprave značne 

znepríjemňujú dochádzanie do práce il späť. Urobím všetko preto, aby sa neoddial'oval 

termín dokončenia juhozápadného portálu diaľnice Dl. Je najvyšší čas stanoviť termín 

výstavby severo -východného obchvatu mesta R4 na trase Vydumanec - Nižná Šebastová. 

Som presvedčená, že aj juhovýchodný obchvat sídliska Sekčov odborníci vyriešia v novom 

Genereli dopravy. vel'kú pozornosť budem venovať Dopravnému podniku mesta Prešov, 

linky MHD il grafikon musia byť nastavené tak, aby sa cestovanie MHD stalo príťažlivým 

nielen pre seniorov a deti, ale najmä pre strednú generáciu pracujúcich. Musíme načúvať ich 

podnetom a požiadavkám ich zamestnávatel'ov. 

V oblasti dopravy vidím projekty, ktorých realizácia je možná okamžite, urgentne musíme 

riešiť parkovanie na sídliskách. Niektoré projekty sú však dlhodobejšie, technicky náročnejšie 

a tým aj podstatne nákladnejšie a bez finančných zdrojov z EÚ aj ťažko realizovatel'né. Nič 

však nebráni tomu, aby boli legislatívne a podkladovo dôsledne premyslené a pripravené. 



Práca, jej nedostatok je problém nielen Prešova, ale dovolím si povedať, že aj celého 

Slovenska. Som presvedčená, že samospráva môže zohrať významnú úlohu v oblasti 

zamestnanosti. Máme možnosti vytvárať podmienky príchodu nových investorov, expanzie 

súčasných zamestnávateľov, ale i živnostníkov v jednotlivých oblastiach hospodárstva, 

službách a viac zatraktívniť naše mesto aj v oblasti cestovného ruchu a prílevu domácich 

i zahraničných turistov. Prešov má dostatok odborníkov, pracovnej sily a pokiaľ by našli 

uplatnenie, vrátili by sa aj tí, ktorí museli odísť za prácou do iných kútov Slovenska, 

v mnohých prípadoch až do zahraničia. 

Poriadku, čistote a transparentnosti dávam dôležité miesto a to hneď v dvoch významoch. Po 

prvé v samotnom fungovaní úradu. Nielen naši zamestnanci, dodávatelia, odberatelia, ale 

samotní obyvatelia nášho mesta musia nadobudnúť presvedčenie o úprimnosti, čestnosti 

a vzájomnej výhodnosti vzťahov. S verejnými zdrojmi je potrebné a nutné hospodáriť tak ako 

s vlastnými. 

Druhý význam poriadku a čistoty, to je domácnosť, záhrada, okolie. Ak si domov pozývame 

hostí, chceme ukázať perfektnú, čistú a fungujúcu domácnosť. A také musí byť aj naše 

mesto. Poriadok v okolí bytových domov, odpadkových košov a kontajnerov, ulíc, chodníkov, 

ihrísk. Je najvyšší čas začať motivovať obyvatel'ov pri separácii odpadov. Vážim si tých, ktorí 

v anonymite na sídliskách organizujú brigády, zametajú, upravujú trávniky. Sú vzorom pre 

ostatných obyvatel'ov. 

Rezervy máme aj v podpore a rozvoji vorno -časových aktivít a v oblasti kultúry vo vytváraní 

podmienok pre prezentáciu najmä domácich umelcov. Reštart potrebuje aj prešovský šport. 

Vážené dámy, vážení páni, 

uvedomujem si, že čas plynie neúprosne a vždy je ho nedostatok. Tak, ako povedal český 

básnik Ján Neruda: "Čas sa vraj v cene rovná peniazom, ale peniaze sa nerovnajú času. Bez 

peňazí možno ešte vždy veľa urobiť, bez času nič." Preto musíme začať hneď. Pozývam Vás 

do tejto spolupráce. Nech nám v tomto úsilí, Pán Boh pomáha. 

ĎakUjem. 
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Vážená pani primátorka mesta, vážení poslanci Mestského zastopiteľstva v Prešove, 

dovolím si Vám oznámiť, že v súlade s § 35 Štatútu mesta Prešov sme kreovali Poslanecký 

klub SMER - SD a nezávislí poslanci a združili sa v ňom tito poslanci Mestského 

zastupitel'stva v Prešove: 

1. doc. PhDr. Štefánia Andra§číková, PhD., MP!:I-' . 

2. PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

3. PhDr. RudolfDupka1a, PhD. 

4. Ing. Juraj Hudáč 

5. PhDr. Mikuláš Komanický ( " 

6. PhDr. Martin Lipka, PhD. 

7. Ing. Ľudovít Malaga 

8. Mgr. Martin Matejka, MBA 

9. JUDr. René Pucher 

V Prešove 15.12.2014 

Ing. Juraj Hudáč 

predseda poslaneckého klubu 

doc. PhDr. Štefánia Andra§číková, PhD., MPH 

podpredsedníčka poslaneckého klubu 



Ustanovujúce zasadnutie Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST-Hlo, SIEŤ, NOVA 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST-HíD, SIEŤ, 
NOVA pri Mestskom zastupiterstve v Prešove zo dňa 15.12.2014 

V zmysle § 34 Štatútu mesta Prešova v zmysle prijatého Štatútu Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, 

MOST-Hlo, SIEŤ, NOVA zvolení poslanCi za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HrO, SIEŤ, NOVA do Mestského 

zastupitefstva v Prešove pre volebné obdobie 2014 - 2018 na svojom zasadnutr schválili názov 

poslaneckého klubu: PoslaneCký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST-Hlo, SIEŤ, NOVA. Zároveň zvolili za 

predsedu tohto poslaneckého klubu Ing. Stanislava Kahanca a za podpredsedu MUDr. Vaslfa Janka. 

Členovia Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-lIlS. MOST.HID, SIEŤ, NOVA: 

Ol. Ján Ahlers, Mudr., MPH 

02. Zuzana Bednárová, RNDr. 

03. Peter Cvengroš, MUDr. 

04. Valéria DrobIIáková I 

05. Richard Drutarovský, Ing. 

06. Katarína Ďurčanská, JUDr. ,I 

07. Martin ĎuriŠin, PhDr., PhD. 

08. Renáta Fedorčíková, Ing. 

09. Stanislav Ferenc, Mgr. 

10. Štefan Hermanovský 

11. Marcela HOllngová, PhDr. 

12. VasirJanko, MUDr. 

13. Sta nislav Kaha nec, Ing. 

14. Marta Kollárová, Ing., PhD. 
• 

15. Peter Krajňák, Mgr. 

16. Štefan Kužma, Ing. 

17. Rastislav Mochnacký, Ing. 
~ 



18. Štefan SZldor, Ing. 

19. Zuzana Tkáčová 

v Prešove 15.12.2014 

predsf~f?~+ec~éh0ť<JUbU 


•pod predseda poslaneckého klubu 
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Predseda Mandátovej komisie 

Vážená primátorka mesta Prešov, vážení poslanci mestského 
zastupiteľstva v Prešove, 

predkladám Správu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva 
v Prešove o overení zloženia sľubu novozvolenej primátorky mesta 
Prešov a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na 
funkčné obdobie rokov 2014 - 2018. 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove na svojom 
rokovaní preskúmala z dokumentáciu vzťahujúcu sa k zloženiu sľubu 
primátorky mesta Prešov a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešov na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018 a potvrdzuje, že: 

A. 	Ing. Andrea Turčanová zložila zákonom predpísaný sľub 
primátOrky mesta Prešova 

B. zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Prešove zložili: 

1. MUDr. Ján Ahlers, MPH 
2. doc. PhDr. Štefánia Andraščiková, PhD., MPH 
3. RNDr. Zuzana Bednárová 
4. PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
5. MUDr. Peter Cvengroš 
6. Valéria Drobňáková 
7. Ing. Richard Drutarovský 
8. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
9. JUDr. Katarína Ďurčanská 
10. PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 
11. Ing. Renáta Fedorčíková 
12. Mgr. Stanislav Ferenc 
13. Štefan Hermanovský 
14. PhDr. Marcela Holingová 
15. Ing. Juraj Hudáč 
16. MUDr. Vasiľ Janko 



17. Ing. Stanislav Kahanec 
18. Ing. Marta Kollárová, PhD. 
19. PhDr. Mikuláš Komanický 
20. Mgr. Peter Krajr'íák 
21. Mgr. Jaroslava Kutajová 
22. Ing. Štefan Kužma 
23. Mgr. Janette Langová 
24. PhDr. Martin Lipka, PhD. 
25. Ing. Ľudov!t Malaga 
26. Mgr. Martin Matejka 
27. Ing. Rastislav Mochnacký 
28. MUDr. Daniela Mrouahová 
29. JUDr. René Pucher 
30. Ing. Štefan Szidor 
31. Zuzana Tkáčová. 

Ďakujem za pozornosť. 


