
':;;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 1. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 12.1.2015 

Pritomní členovia MsR: 

r- doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Martin Ďurišin, 

PhD., Mgr. Staníslav Ferenc, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, 

PhD., PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Štefan Kužma 

Pritomná: 


Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Ďalší pritomní: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, JUDr. Beáta Findišová, poverená 

riadením oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ, PhDr. Veronika Kmetóny 

Gazdová, PhD., hovorkyňa primátorky mesta, Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 

ro 

ROKOVANIE: 
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1---1 
Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

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

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

l. zasadnutie Mestskej rady v Prešove otvorila a viedla Ing. Andrea Turčanová, primátorka 

mesta. Privítala členov mestskej rady a ostatných prítomných. 

Na začiatku zasadnutia MsR z 10 členov bolo prítomných IO členov MsR - primátorka 

""" mesta skonštatovala, že MsR v Prešove je uznášaniaschopná. 

za zapisovateľku bola určená zamestnaukvňa mesta: 


Mgr. Svetlana Bučková 


Za overovatel'ov uznesení a zápisnice boli určení tito členovia mestskej rady: 


doc. PhDr. Štefánia Andr8Ščíková, PhD., MPR 


Ing. Stanislav Kahanec 


~ Primátorka mesta informovala, že návrh programu 1. zasadnutia Mestskej rady v Prešove 

bol stanovený v pozvánke. 

V rátnci bodu "Rôzne" boli predložené materiály: 

• 	 Návrh na zvolanie 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

• 	 Informácia primátorky mesta Prešov o ustanovení do funkcie zástupcu primátorky mesta 

Prešov, ktorú navrhla prerokovať ako bod číslo 3 

• 	 Vyhlásenie Mestskej rady v Prešove k udalostiam vo Francúzsku, ktoré navrhla prerokovať ako 

bod číslo 2. 

Strana 2/32 
F -	 MsÚ/SP-01l25/1 



9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Na stôl bolo predložené: 

• 	 materiál k bodu č. 2 "Vyhlásenie Mestskej rady v Prešove k udalostiam vo Franeúzsku." 

• 	 stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry 

k Návrhu Všeobecne 7.áväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktor}ID sa mení adopÍňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 312013 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadeni na území mesta Prešov. 

r"-- K programu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, člen mestskej rady -

Mgr. Peter Ktajňák. 

Mgr. Peter Ktajňák, člen mestskej rady - "Ja by som chcel do bodu Rôzne ako bod 18-4 

dať Návrh na zriadenie siene slávy pre najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta 

Prešov, keďže mestská radaje okrem iného aj iniciatívny orgán, tak by som bol rád, aby sme toto 

prerokovali. " 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Petra Ktajňáka, člena mestskej rady - za 10, proti 0, zdržalo 

sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

r" 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR ako celku - za 10, proti 0, zdržalo sa 0, 

nehlasovalo O. 

Program 1. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

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

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

2. 	 Vyhlásenie Mestskej rady v Prešove k udalostiam vo Francúzsku. 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 
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I:;~ Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

3. 	 Infonnácia primátorky mesta Prešov o ustanovení do funkcie zástupcu primátorky mesta 

Prešov. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, prirnátorka mesta Prešov 

4. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č... ./2015, ktorým sa mení a doplňa 

Všeobecne závllzné nariadenie mesta Prešov Č. 3/2013 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov. 

Predkladá: Mgr. František Macko, poverený riadením oddelenia školstva MsÚ 

5. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2015, ktorým sa mení adopiňa 

-"'"" 	 Všeobecne závllzné nariadenie mesta Prešov Č. 14/2013 o poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malým z.drojom znečisťovania ovzdušia. 

Predkladá: Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia 

MsÚ 

6. 	 Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie. 

Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, vedúci oddelenia projektového manažérstva MsÚ 

7. 	 ~ávrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020. 

Predkladá: 	Mgr. Peter Dráč, vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu 

a mestského informačného centra MsÚ 

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

~ Predkladá: Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

9. 	 Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov: 

a) za urýchlené dobudovanie druhej časti komunikácie Pavlovičovo námestie č. 42-45 

s prepojením na Škultétyho ulicu, 

b) za úpravu celého vnútroblokového priestoru spolu so stanovišťami pre odpadové nádoby 

na Janouškovej ul. č. 13. 

Predkladá: Ing. Milena KoUarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

10. 	~ávrhrozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017. 

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 
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:;1 Mestská rada v Preiove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ll. 	Infonnatívna správa o služobných cestách a ich finančných náhradách zamestnancov mesta 

Prešov vrátane primátora mesta Prešov od U.2013 do 26.5.2014. 

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

12. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č....12015 o Mestskej polícii v Prešove. 

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

13. 	Návrh súťažných podmienok pre výber prevádzkovateľa parkovacích miest v súlade 

so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov. 

".-. Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

14. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov 

parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 

14302/207 v k. Ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov - Sekčov, 

Sibírska ulica" pre SeU Slovakia, s. r. o., Letecká l, 040 Ol Košice - Sever. 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

15. Prerokovanie petícií 	obyvateľov mesta Prešov vo veei využitia objektu na Jánošíkovej ul. 

č.70. 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

16. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zamietnutie výstavby garáže 

na Wolkerovej ulici. 

r Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

17. Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

18. Informatívna 	 správa o plneni opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prešove Č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za I. polrok 2014. 

Predkladá: Mgr. Beáta Horváthová, vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ 

19. Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. l zákona Č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

Predkladá: JUDr. 	 Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 
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Mesto Prešov 

Rôzne: 

20. Návrh na zvolanie 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 


Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 


21. Návrh na zriadenie siene slávy pre najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta 

Prešov. 

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

mestskej rady 

/'"'- 22. Záver. 

2. Vyblásenie Mestskej rady v Prešove k udalostiam vo Francúzsku 

Predkladá: 	 Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. 

V stredu 7. januára 2015 sa v Paríži odohral brutálny teroristický útok proti redakcii 

francúzskeho satiristického týždenníka Charlie Hedbo a následne proti košer obchodu. 

/"" La Coumeuve, prešovské družobné mesto, je súčasťou európskej metropoly, ktorá je tieto 

dni najsledovanejším miestom na svete. Teroristi tu zabili v uplynulých dňoch 17 ľudí, z toho 12 

pri útoku na parížsku redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo. 

Primátorka mesta prečítala návrh na uznesenie - "Mestská rada v Prešove k udalostiam vo 

Francúzsku sa pripája k tomuto vyhláseniu primátorky mesta Prešov: "Považujeme za 

neospravedlniteľné a odsúdeniahodné, ak v 21. storočí zomierajú kvôli fanatizmu nevinné obete. 

Demokracia znamená dialóg, toleranciu a rešpektovanie práv druhého človeka, preto tieto udalosti 

považujeme za zločin proti všetkým jej hodnotám a slobode ako takej. Obetiam, ich pozostalým, 

blízkym, priatel'om i celému Francúzsku vyjadrujeme úprimnú sústrasť, podporu, solidaritu 

a spolupatričnosť." 
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Mesto Prešov 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec 

a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove - " Vážená pani primátorka, 

vátení členovia mestskej rady, tak ako pavedal pán poslanec Krajňák, úmyslom bolo po prijatí tu 

na zasadnutí mestskej rady odoslať toto vyhlásenie jednak na Vehyslanectvo Francúzskej 

republiky v Slovenskej republike, čiže do Bratislavy a zároveň do nášho partnerského mesta.-. 
La Courneuve. Je to vlastne predmestie hlavného mesta Francúzska Paríž, s ktorým udrtiavame 

dlhoročné družobné kontakty, čiže na tieto dve inštitúcie by sme zaslali to vyhlásenie s tým, že ak 

sa mestská rada s týmto stotožní, tak potom by mala nasledovaťminúta ticha za obete a zároveň aj 

zápis do pripravenej kondolenčnej knihy mesta Prešov, táto kniha bude potom k dispozícii aj 

všetkým občanom mesta Prešov vo vestibule mestského úradu do stredy budúceho týtdňa. " 

Ing. Stanislav Kahanec, člen mestskej rady - navrhol doplniť do textu uznesenia len jedno 

slovo a to: kvôli fanatizmu a terorizmu. Ide o teroristické akcie po celom svete. 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. Stanislava Kahanca, člena mestskej rady 

za 9, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 
r"' 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku za 9, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 112015 

3. Infonnácia primátorky mesta Prešov o ustanovení do funkcie zástupcu primátorky mesta 

Prešov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Materiál tvorí plsornnú prílohu zápisnice. 
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l:;~ Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Predložený materiál uviedla Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. 

Podľa § 13b zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zru.tupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí 

obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak je v obci zriadená obecná 

rada, zástupca starostuje jej členom. 

V súlade s týmto ustanovením primátorka mesta s účinnosťou od L januára 2015 

"'""' 	 ustanovila pána Ing. Štefana Kužrnu, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov do funkcie 

zástupcu primátorky mesta Prešov, ktorý bude vykonávať úkony v rozsahu určenom v písomnom 

poverení. 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli: 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

informáciu, že primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová poverila s účinnosťou od 1.1.20IS 

Ing. Štefana Kužrnu zastupovaním primátorky mesta Prešov 

~ 	 a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie informáciu, že primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová poverila 

s účinnosťou od 1.1.2015 Ing. Štefana Kužrnu zastupovaním primátorky mesta Prešov. 

za 9, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 212015 
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Š 	 Mestská rada v Prešove V)1IaČ<Jk: 

Mesto Prešov 

4. Návrh Vieobecne záväzného nariadenia mesta Pre!iov č..../2015, ktorým sa mení a dopíňa 

Všeobecne závlizné nariadenie mesta Pre!iov č. 3/2013 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov 

Predkladá: Mgr. František Macko, poverený riadením oddelenia školstva MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Mgr. František Macko, poverený riadením oddelenia školstva 

l"" MsÚ. pri prerokovaní materiálu bola prítomná aj Ing. Beáta Vargošková, odborná referentka 

oddelenia školstva MsÚ. 

Všeobecným záväzným nariadenlm č. 3/2013 bola stanovená výška normatívu na mzdy 

a prevádzku na jedno dieťa, na jedného žiaka v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Prešov. Pri výpočte výšky normatívu vo VZN č. 3/2013 bola použitá hodnota koeficienta 63,28 €. 

Nariadenlm vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. Z., ktorým sa mení adopÍňa 

nariadenie vlády SR Č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane Z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov, boli od l. januára 2013 zjednotené koeficienty základnej umeleckej 

školy, jazykovej školy a školského 7..ariadenia pre jednotlivé kategórie základných umeleckých 

škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, koeficient na záujmové 

vzdelávanie, na stravovanie. Zaviedol sa nový koeficient na správu školských objektov. Normatív 

~. 	 vypočítaný na základe tohto koeficienta je určený na kapitálové výdavky škôl a školských 

zariadení v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce. Z dôvodu zavedenia nového koeficienta na správu 

školských objektov ostatné koeficienty boli upravené smerom nadol, a to o 12 %. 

Zákon č. 32512012 Z. Z., ktorým sa mení a dopiňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplneni niektorých zákonov dáva obci možnosť poskytnúť na žiaka cirkevnej a súkromnej 

základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej 

a súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného a súkromného školského zariadenia finančné 

prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 7..ariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V cirkevných a v súkromných zariadeniach školského 
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1;:1 Mestská rada v Preiove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

stravovania poskytnúť finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % 'zl,) sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

V pripravovanom návrhu VZN, ktorým sa mení a dopíňa VZN mesta Prešov č. 3/2013 je 

priemerná hodnota koeficienta 66,00 €. Celoslovenský priemer hodnoty koeficienta je 66,05 €. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Mikuláš Komanický a Mgr. František 

'""' 	 Macko, poverený riadcním oddelenia školstva MsÚ, Ing. Beáta Vargošková, odborná referentka 

oddelenia školstva MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli 

za 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

lislo: 3/201S 

S. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov l . .../201S, ktorým sa mení a dopÍňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov lo 1412013 o poplatku za znelist'ovanie 

r-- ovzdušia malým zdrojom znečist'ovania ovzdušia 

Predkladá: Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia 

MsÚ 

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravy, energetiky 

a životného prostredia MsÚ. 

V zmysle interných predpisov Mestského úradu v Prešove bol návrh predložený na: 

• 	 interné pripomienkové konanie v termíne od 23.5.2014 do 30.5.2014 pripomienky neboli 

vznesené; 
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9 	 Mestská rada v Prešove výtlačok: 

Mesto Prešov , 

• 	 pripomienkovanie poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove v termíne od 27.5.2014 do 

3.6.2014 - pripomienky neboli vznesené; 

• 	 7. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie dňa 3.6.2014; 

• 	 verejné pripomienkové konanie vtermíne od 11.6.2014 do 24.6.2014 - pripomienky boli 

vznesené; 

• 	 8. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie dňa 12.8.2014 - vyhodnotenie pripomienok v súlade s § 6 ods. 6 
,..... zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov - komisia prijala 

uznesenie, ktorým žiadala predkladateľa návrhu, aby návrh prepracoval a opätovne predložil na 

rokovanie komisie; 

• 	 9. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie dňa 2.9.2014 - vyhodnotenie pripomienok v súlade § 6 s ods. 6 

zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov - komisia vyhodnotila 

pripomienky a prijala uznesenie, uznesenie je súčasťou materiálu. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Miroslav Širgel, vedúci 
/". oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli 

za l 0, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 412015 
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e Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

6. Informatívna správa o stave a realizácií pripravovaných a podaných žiadostí 

o nenávratný fmančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej 

únie 

Predkladá: PaedDr. Peter Javorský PhD., vedúci oddelenia projektového manažérstva MsÚ 

Materiál tvorí písonmú prílohu zápisnice. 

r- Predložený materiál uviedol PaedDr. Peter Javorský, PhD., vedúci oddelenia 

projektového manažérstva MsÚ. 

Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o NFP na 

dotácie zo štátneho rozpočtu a granty z EÚ je predložená v zmysle Smenúce primátora mesta 

Prešov SP-II Postupy pre spracovanie, financovanie a implementáciu projektových zámerov 

a aktuálnych výzvach, v rámci ktorých má mesto Prešov možnosť uchádzať sa o NFP. 

Informatívna správa obsahuje zoznam a stav podaných žiadostí o NFP v roku 2014, 

zoznam implementovaných projektov v rokoch 2014-2015 a zoznam a základnú charakteristiku 

pripravovaných žiadosti o NFP v roku 2015. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

r- členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Marta Kollárová, 

PhD., Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Juraj Hudáč a PaedDr. Peter Javorský, 

vedúci oddelenia projektového manažérstva MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písonmom materiáli + doplňujúci 

návrh doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH: berie na vedomie s pripomienkami - za 

10, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 5/2015 
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1;;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

7. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 

Predkladá: 	 Mgr. Peter Dráč, vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu 

a mestského informačného centra MsÚ 

Materiál tvorí p!sonmú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Mgr. Peter Dráč, vedúci oddelenia podnikatel'skej činnosti, 

cestovného ruchu a mestského informačného centra MsÚ. Pri prerokovani materiálu bol prítonmý 

~ PaedDr. Peter Javorský, PhD., vedúci oddelenia projektového manažérstva MsÚ. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 vypl)'Va 

zo schváleného zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja. 

Predmetný rozvojový program je novou navrhovanou stratégiou sociálneho 

a ekonomického rozvoja krajského mesta Prešov. S odstupom času bolo nevyhnutné 

predchádzajúci rozvojový dokument prehodnotiť, aktualizovať staré a formulovať nové 

opatrenia, ktoré mestu umožnia lepšie sa vyrovnať s prebiehajúcimi zmenam! vonkajšieho 

prostredia. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

/'-. 	 členovia mestskej rady - Ing. Stanislav Kahanec, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, 

Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský a Mgr. Peter Dráč, 

vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a mestského informačného centra 

MsÚ, PaedDr. Peter Javorský, PhD., vedúci oddelenia projektového manažérstva MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD. o stiahnutí tohto materiálu: 


Mestská rada v Prešove 


sťahuje 

návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 

z 1. 7lisadnutia Mestskej rady v Prešove a žiada materiál prepracovať. 
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1;;;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 
._

- za 10, proti O, zdrialo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 6/2015 

8. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcii mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Milena KolIarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

~ Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej 

výstavby MsÚ. 

Informatívna správa bola predložená na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 

Č. 332/2013 zo dňa 30.1.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora mesta 

predkladať pravidelnú správu o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov na 

každé riadne rokovanie mestského zastupitel'stva Uznesením mestského zastupiteľstva 

Č. 338/2013 zo dňa 18.2.2013 bol spresnený rozsah požadovaných informácií uvádzaných 

v materiáli a uznesením mestského zastupitel'stva č. 506/2014 zo dňa 5.3.2014 došlo k zmene 

periodicity predkladania materiálu na raz štvrťročne. 

r' 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka 

mesta, členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, 

PhD., MPH, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

PhDr. Mikuláš Komanický a PaedDr. Jozef Smetana, predoosta Mestského úradu v Prešove, 

Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako holo predložené v písomnom materiáli 

za 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 712015 

Vo vedení 1. zasadnutia Mestskej rady v Prešove pokračoval Ing. Stefan Kužma, zástupca 

primátorky mesta Prešov. 

9. Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov: 

'"' a) za urýchlené dobudovanie druhej časti komunikácie Pavlovičovo námestie č. 42-45 

s prepojením na Škultétyho ulicu, 

b) za 	úpravu celého vnútroblokového priestoru spolu so stanovišťami pre odpadové 

nádoby na Janouškovej ul. č. 13. 

Predkladá: Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej 

výstavby MsÚ. 

Mestu Prešov boli doručené petície: 

r-- - dňa 5.6.2014 petícia PET-9-2014 za urýchlené dobudovaníe druhej časti komunikácie 

Pavlovičovo nám. 42-45 s prepojením na Škultétyho ulicu, 

- dňa 9.6.2014 petícia PET-1l-2014 za úpravu celého vnútroblokového priestoru spolu so 

stanovišťami pre odpadové nádoby na Janouškovej uL 13. 

Petícia je podanie, ktorým sa fyzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach 

verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so 

žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri 'výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybaveníe 

petície upravuje zákon o petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 

zákona o sťažnostiach, 
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cs Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Podľa § 5 o petičnom práve, akje predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, 

jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej 

samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

Predmetom petícií je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 

Subjektom oprávneným vybaviť petície je Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 

V rámci materiálu sú predložené petície bez podpisových hárkov, úplné petície sa 

nachádzajú na oddelení investičnej výstavby. 

J'- V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky 

mesta, členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, 

PhD., MľH, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Stanislav Ferenc 

a Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli a to 

časť berie na vedomie, odporúča Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov, končiac sú 

opodstatnené - za 10, proti O, zdrialo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

f!íslo: 8/2015 

r

10. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhl'adom na roky 2016-2017 

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva 

a miezd MsÚ. Pri prerokovávaní materiálu bola prítomná Ing. Milena Kollarčíková, vedúca 

oddelenia investičnej výstavby MsÚ. 

Ná'vTh rozpočtu bol zostavený v zmysle zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidláeh územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň bol 
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1:;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

v zákonom stanovenej lehote dňa 21.11.2014 zverejnený na vyjadrenie obyvateľom mesta Prešov. 

Spolu bolo vznesených 13 pripomienok verejnosti, ktoré sú súčasťou predkladaného materiálu. 

Predložené boli aj pripomienky jednotlivých Komisií Mestského 7Ä1Stupiteľstva mesta Prešov. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky 

mesta, členovia mestskej rady - Ing. Juraj Hudáč, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, 

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Peter Krajňák a Ing. Jana Šarišská, 

vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ, Ing. Milena Kollarčíková, vedúca 

,-.. oddelenia investičnej výstavby MsÚ. 

Vedenie 1. 7.asadnutia prevzala Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta a v diskusii 

ďalej vystúpili títo členovia mestskej rady - Mgr. Stanislav Ferenc, doc. PhDr. Štefánia 

PhDr. Martín Ďurišin, PhD. a PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

Ing. Stanislav Kahanec, člen mestskej rady predniesol návrh na uznesenie -

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

predložený návrh rozpočtu mesta Prešov na rok2015 s výhľadom na roky 2016-2017 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

r 	 predložený návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 prerokovať 

na odborných komisiách, v zmysle pripomienok z komisií pripraviť finálny návrh rozpočtu, ktorý 

po prerokovaní vo finančnej komisii predloží na mestské zastupiteľstvo predseda finančnej 

komisie. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol Ing. Stanislav Kahanec, člen 

mestskej rady - za 10, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 9/2015 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:I:J 
Mesto Prešov 

11. Informatívna správa o služobných cestách a ich finančných náhradách zamestnancov 

mesta Prešov vrátane primátora mesta Prešov od 1.1.2013 do 26.5.2014 

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva 

..'""' a miezd MsÚ . 

Tento materiál bol predložený na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Č. 545/2014 

zo dňa 26.5.2014 z LI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka 

mesta, členovia mestskej rady - doc. PhDr. Štefánia Andraščfková, PhD., MPlI, Ing. Juraj 

Hudáč, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Štefan Kužma, Ing. Marta 

Kollárová, PhD., PhDr. Martin Ďurišin, PhD. a Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, 

účtovníctva a miezd MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli - za 9, 

I"'""' proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 1012015 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 	mesta Prešov č. .../2015 o Mestskej polícii 

v Prešove 

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

Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 
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Mesto Prešov 

Predložený materiál uviedol Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015 o Mestskej polícii 

v Prešove bol predložený na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 5/2014 

zo dňa /9.12.2014, východiskom ktorého je protest prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov, 

sp. zn. Kd 268/14/7700-6 zo dňa 3.10.2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

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

Č. 912013, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 7/2011 

o Mestskej polícii v Prešove. 

-""'. Podľa § 2 ods. 2, 4 zákona Č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "citovaný zákon"), obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným 

nariadením. 

Podľa § 22 ods. 3 citovaného zákona je obec oprávnená všeobecne záväzným nariadením 

určiť okrem výstrojových súčiastok uvedených v zákone aj ďalšie výstrojové súčiastky 

v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii. 

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia zodpovedá požiadavkám uvedeným 

v proteste prokurátora Krajskej prokuratúry, sp. zn. Kd 268114/7700-6 zo dňa 3.10.2014. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Štefan KUŽIrnI, Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia 

/"'. 	 Andraščíková, PhD., MPH, Mgr. Stanislav Ferenc a Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície 

v Prešove, JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva kvality a právnych 

služieb MsÚ. 

Ing. Richard Drutarovský, člen mestskej rady predniesol návrh na uznesenie

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .. .120 IS o Mestskej polícii v Prešove 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
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E; 	 Mestská rada v Prešove : Výtlač<:>k: 

Mesto Prešov I 
schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015 o Mestskej polícii 

v Prešove v zmysle pripomienok mestskej rady. 

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

mestskej rady za 9, proti O, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 1112015 

/"' 

13. 	Návrh súťažných podmienok pre výber prevádzkovatel'a parkovacích miest v súlade 

so Vleobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 212014 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnicc. 


Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského 

majetku MsÚ. 

Návrh bol predložený Mestskej rade v Prešove na základe uznesenia MsZ č. 540/2014 zo 

/"'"' dňa 26.5.2014. 

V zmysle VZN č. 2/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 1.7.2014, prevádzku parkovaclch 

miest v zónach dočasného parkovania zabezpečuje právnická osoba založená alebo zriadená 

mestom Prešov. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Richard Drutarovský, 

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

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského 

úradu v Prešove, JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ. 
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PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove naformuloval uznesenie, 

ktoré si osvojil Ing. Štefan Kužma, člen mestskej rady -

Mestská rada v Prešove 

prerokovala 

návrh súťažných podmienok pre výber prevádzkovateľa parkovacích miest v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Prešov, 

odporúča 

r-. 	 primátorke mesta :prešov 

vyhlásiť výberové konaníe na prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania 

v meste Prešov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov 

Č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymed7.enom území mesta Prešov 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

zrušiť uznesenie mestského zastupitel'stva č. 540/2014 zo dňa 26.5.2014 a uznesenie mestského 

zastupiteľstva č. 53112014 zo dňa 28.4.2014 v časti "a žiada primátora mesta predložiť do 

najbližšieho zasadnutia mestského zastupitel'stva informatívnu správu o možnostiach založenia, 

prípadne zriadenía právnickej osoby pre účely prevádzky a správy parkovacích miest na území 

mesta Prešov." 

r 

Hlasovaníe o návrhu na uznesenie tak, ako bolo prednesené za 9, proti 0, zdrhlo sa 0, 

nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 12/2015 
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14. Prerokovanie petície 	obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) 

pozemkov parc. Č. KN-C 14302/109, KN-C 143021214, KN-C 14302/4, KN-C 143021215, 

KN-C 143021207 v ko ú. Prdov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov 

Sek(!ov, Sibírska ulica" pre Sell Slovakia, s. r. o., Letecká 1,040 Ol Košice - Sever 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


,-. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského 

majetku MsÚ. 

Mestu Prešov bola doručená petícia obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja 

(prenájmu) pozemkov parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 

14302/215, KN-C 14302/207 vk. Ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov 

Sekčov, Sibírska ulica" pre SeU Slovakia, s. r. o., Letecká 1, 040 O 1 Košice - Sever. 

Petícia je podanie, ktorým sa fYzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach 

verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so 

žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie 

r, petície upravuje zákon O petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 

zákona o sťažnostiach. 

Podľa § 5 7.ákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 

samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriad'ovateľom je orgán 

územnej samosprávy, petíciu vybavuje prislušný orgán územnej samosprávy. 

Predmetom petície je verejný záujem, ktorý patri do pôsobnosti mestského zastupitel'stva. 

Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské zastupíteľstvo v Prešove. 

V rámci materiálu je predložený iba opis petície, petícia s podpisovými hárkami sa 

nachádza na oddelení mestského majetku. 
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V diskusii k predloženému materiálu vystúpili Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. Ing. Stanislav Kahanec, 

Ing. Juraj Hudáč, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Štefun Kužma, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., 

PhDr. Mikuláš Komanický a JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ. 

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

a Ing. Štefan Kužma, členovia mestskej rady Mestská rada v Prešove berie na vedomie 

"'" a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov nevyhovieť petícii - za 5, proti O, zdržalo sa 

3, nehlasovalo O. 


Neplatné hlasovanie. 


Opakované hlasovanie - za 4, proti O, zdržalo sa 3, nehlasovalo O. 


Mestská rada k tomuto materiálu uznesenie neprijala. 

15. Prerokovanie petícií obyvatel'ov mesta Prešov vo veci využitia objektu na Jánošíkovej ul. 

č.70 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

r.. Materiál tvor! písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského 

majetku MsÚ. 

Mestu Prešov boli doručené petície obyvatel'ov mesta Prešov: 

a) za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil 

dlhodobý prenájom objektu bývalého školského zariadenia MŠ na ulici Jánošikovej 5392170 

pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov a proti zriadeniu 

azylového domu "Bezpečný ženský dom MYMAMY" a schváliť zámer vybudovania 

multiťunkčného areálu mestom Prešov tak, aby mohlo slúžiť nielen všetkým obyvateľom 

mestských časti Šidlovec a Dúbrava, ale aj obyvatel'om pril'ah1ých mestských častí, 
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b) za záchranu zdevastovaného objektu bývalej MŠ (Jánošíkova ulica 70, 080 Ol Prešov 

Šidlovec ) a jeho využitie za zriadenie špeeializovaného zariadenia núdzového bývania 

BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. 

Petícia je podanie, ktorým sa fyzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach 

verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so 

žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie 

petície upravuje zákon o petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 

r- zákona o sťaž.nostiach. 

Podľa § 5 zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 

samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriad'ovateľom je orgán 

územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

Predmetom petície je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 

Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 

Kompletné petície s podpisovými hárkami sa nachádzajú na oddelení mestského majetku. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Stanislav Kahanec, 

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Juraj Hudáč a JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenía 

mestského majetku MsÚ. 
"'. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

Mestská rada v Prešove po a) berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Prešov petícii nevyhovieť - za 6, proti O, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Prijatá časť uznesenia. 

Mestská rada v Prešove po a) berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Prešov petícii vyhovieť - za 6, proti O, zdržalo sa l, nehlasovalo O. 

Prijatá časť uznesenia. 
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Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 1312015 

16. Prerokovanie petície obyvatel'ov mesta Prešov za zamietnutie výstavby garáže 

na Wolkerovej uliei 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

/""' Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského 

majetku MsÚ. 

Mestu Prešov bola doručená petícia obyvateľov mesta Prešov za zamietnutie výstavby 

garáže v priestoroch medzi obytnými domami na Bjôrnsonovej ul. č.l a 2 a Wolkerovej ul. 

Č. 1-4 v Prešove. 

Petícia je podanie, ktorýtn sa fyzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach 

verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so 

žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie '"' 
petície upravuje zákon o petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 

zákona o sťažnostiach. 

Podľa § 5 zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 

samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán 

územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

Predmetom petície je verejný záujem, ktorý patri do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 

Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 
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V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, PhDr. Mikuláš Komanický a JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku 

MsÚ. 

doc. PhDr. Štefiinía Andraščíková, PhD., MPH, členka mestskej rady predniesla návrh na 

uznesenie - vyhovieť petícii. 

r-

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesla doc. PhDr. Štefiinia 

Andraščíková, PhD., MPH, členka mestskej rady - za 5, proti O, zdrialo sa 2, nehlasovalo O. 

Mestská rada k tomuto materiálu uznesenie neprijala. 

17. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


ŕ", Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského 

majetku MsÚ. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou mestského zastupiteľstva pre 

disponovanie s majetkom mesta dňa 24.9.2014, 22.10.2014 a 3.12.2014, ktorej výpisy 

z uznesenia a stanovisko sú súčasťou materiálu. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady Ing. Richard Drutarovský, Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Mikuláš Komanický, 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková. PhD., MPH, Ing. Štefan Kužma, Ing. Stanislav Kahanec 

a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, JUDr. Katarína Juricová, vedúca 

oddelenia mestského majetku MsÚ. 
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doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, členka mestskej rady predniesla 

pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu na uznesenie 

k bodu číslo 15 - nie za 1 €/ročne ale I €/m2/ročne, čo bude pre nich činiť 254,30 € ročne 

k bodu číslo 20 - preložiť z časti neschváliť do časti schváliť a cena nie I €/ročne ale 1 €/m'/ročne 

čo bude u nich činiť 13 7,50 €. 

Hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, členky mestskej 

r-- rady - za 7. proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Ing. Richard Drutarovský, člen mestskej rady predniesol pozmeňujúci návrh 

k predloženému návrhu na uznesenie - bod 3 zrušuje to pôvodné uzneseníe Č. 440/2013 li) dňa 

23.9.2013. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, člena mestskej rady - za 4, proti O, 

zdržalo sa 3, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

~ Ing. Richard Drutarovský, člen mestskej rady predniesol pozmeňujúci návrh 

k predloženému návrhu na uznesenie - bod 12 stiahnuť s tým, že sa materiál vráti opäť do 

mestskej rady po doplnení minimálne fotografií, že o čo ide. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, člena mestskej rady za 7, proti O, 

zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli so 

zmenami, ktoré boli schválené - za 7, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 
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Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 1412015 

18. Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupitel'stva 

v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za I. polrok 2014 

Predkladá: Mgr. Beáta Horváthová, vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ 

/'"' Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Mgr. Beáta Horváthová, vedúca oddelenia sociálnych služieb 

MsÚ. 

Na základe uznesenia zo VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Č. 55/2011 zo dna 25.5.2011 sekcia služieb občanom - oddelenie sociálnyeh služieb predložila 

pravidelnú informatívnu správu o plnení opatrení schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Prešove č. 55/2011 zo dna 25.5.201 1 za prvý polrok 2014. 

Sekcia služieb občanom oddelenie sociálnych služieb v spolupráci s Prešov REAL, 

s. r. o., správcom mestských nájomných bytov, napfňalo schválené opatrenia vo vybraných 

lokalitách mesta a to u nájomných bytov na ulici K Starej tehelni, na ulici Pod Hradkom a na ulici 

/'"' Tarasa Ševčenka. 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli - za 7, 

proti O, zdrialo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 15/2015 
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19. Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podl'a § 28 ods. l zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva kvality a právnych 

služieb MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

/' Predložený materiál uviedla JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia 

manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ. 

Dňa 23.12.2014 bolo Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručené upozornenie 

Okresnej prokuratúry v Prešove sp. zn. Pd 324/14/7707-3 zo dňa 19.12.2014 podaného podľa 

§ 28 ods. I zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v zneni neskorších predpisov vo veci 

porušenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení"), ku ktorému došlo nečinnosťou Mesta Prešov. 

Nečinnosť mesta spočíva v tom, že vo Všeobecne záväznom nariadeni mesta Prešov 

č. 113/2003 o vykonávani kontroly v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole) (ďalej len 

"VZN mesta Prešov č. 113/2003") a vo Všeobecne záväznom nariadeni mesta Prešov č. 162/2007 

o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používani (ďalej len "VZN mesta Prešov 

r"' č. 162/2007) nereagovalo na legislatívne zmeny, čím sú uvedené normy mesta Prešov v rozpore 

so zákonom o obecnom zriadení. 

Vzhľadom na uvedené, stotožňujeme sa s názorom vyjadreným v upozornení prokurátora, 

že v ňom uvedené dotknuté ustanovenia sú v rozpore s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 

Preto navrhujeme Mestskej rade v Prešove a Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov toto 

upozornenie prokurátora prerokovať, pričom jednotlivé vecne príslušné útvary už začínajú 

legislatívny proces prípravy, ktorý sa ukončí predloženim návrhov sporných všeobecne záväzných 

nariadení na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v mesiaci február 2015. 

Chceli by sme však podotknúť, že Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove stále 

postupovalo podľa aktuálneho paragrafového znenia príslušných právnych noriem, aj keď 
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formálne nedošlo k zosúladeniu napádaných ustanovení VZN mesta Prešov č. 113/2003 a VZN 

mesta Prešov č. 167/2007 s platným zákonným znením. 

Materiálobsahuje upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 324/14/7707-3 zo dňa 19.12.2014. 

V diskusií k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

člen mestskej rady Ing. Richard Drutarovský. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli za 7, 

/"" proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 1612015 

20. Návrh na zvolanie 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu 

v Prešove. 
/'"' 

Mestská rada v Prešove odporúča primátorke mesta zvolať 3. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov na deň 26. januára 2015 (pondelok) o 09.00 hod. v zasadacej 

miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. Č. 24, s predloženým návrhom programu 

s výnimkou bodu IO. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 

2015-2020 a doplní sa materiál - pani primátorka 2.1.2015 rozhodnutím jediného akcionára 

odvolala dvoch členov predstavenstva v Technických službách mesta Prešov, a. s. a vymenovala 

dvoch nových členov predstavenstva a to v súlade s uzneseniami, ktoré boli prijaté na 

zastupiteľstve ešte pred dvomi rokmi, čiže o týchto zmenách bude informované zastupiteľstvo. 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

člen mestskej rady - Ing. Štefan Kužma, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPR, 

Ing. Stanislav Kahanec. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana Kužmu, člena mestskej rady - bod Vystúpenie občanov 

vypustiť - za 6, proti 0, zdržalo sa 1, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

/""' 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predl07.cné v písomnom materiáli 

s prijatou zmenou - za 7, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 17/2015 

21. 	Návrh na zriadenie siene slávy pre najúspešnejších športovcov a športové kolektivy 

mesta Prešov - ústna informácia 

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

mestskej rady r--

Predložený návrh na uznesenie v zastúpení Mgr. Petra Krajňáka, člena mestskej rady 

predniesla Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - Mestská rada v Prešove súhlasí 

s návrhom na zriadenie siene slávy pre najúspešnejšíeh športoveov mesta Prešov vo forme 

samostatne vyčleneného priestoru a žiada prednostu Mestského úradu, aby po prerokovani 

v Komisii Mestského zastupiteľstva školstva a telesnej kultúry predložil mestskej rade návrh na 

konkrétne miesto umiestnenia a spôsob prezentácie najúspešnejších športovcov mesta 

v priestoroch Mestského úradu v Prešove alebo na inom vhodnom mieste. Termín: február 2015 

Strana 31132 
F 	 MsÚ/SP-01l2511 



9 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

člen mestskej rady - PhDr. Mikuláš Komanický, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, 

Ing. Juraj Hudáč. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo prednesené primátorkou mesta za 0, 

proti 0, zdržalo sa 7, nehlasovalo O. 

r- Mestská rada k tejto ústnej informácii uznesenie neprijala. 

Program 1. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol vyčerpaný. Ing. Andrea Turčanová, 

primátorka mesta, poďakovala za účasť členom mestskej rady i ostatným prítomným a zasadnutie 

o 20.05 hod. ukončila. 

Zápisnica z I. zasadnutia Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe zvukového 

záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. 

-., 

----•., 

\' ~ !;>tU"<----~~~. 

PaedDr. Jozef SME T A N A Ing. Andrea T URČ AN O V Á 

prednosta MsÚ primátor mesta 

~1UZapisovateľka: Overovatelia zápisnice: 

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