
9 Mestská rada v Prešove : Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prewve, ktoré sa konalo dňa 2.2.2015 

Prítomní členovia MsR: 


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

r-

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

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

Prítomná: 


Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Ďalší prítomní: 


PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, JUDr. Sylvia Bobková, právnička, 


PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňa primátorky mesta, Mgr. Svetlana Bučková, 


zapisovateľka 

;---.. 

ROKOVANIE: 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:CZI 

Mesto Prešov 

l. Otvorenie, urienie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu. 

2. 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 8 členov MsR - primátorka mesta 

skonštatovala, že MsR v Prešove je uznášaniaschopná. 

r-

Za zapisovatel'ku bola uriená zamestnankyňa mesta : 


Mgr. Svetlana Bučková 


Za overovate"ov uznesení a zápisnice boli uriení títo členovia mestskej rady: 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 


doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 


Primátorka mesta informovala, že návrh programu 2. zasadnutia Mestskej rady v Prešove ~ 

bol stanovený v pozvánke. 

V rámci bodu .. Rôzne" bol predložený materiál: 

• Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Z 2. zasadnutia mestskej rady primátorka mesta stiahla materiál pod poradovým číslom 

2 Návrh Všeobecne závllzného nariadenia mesta Prešov č. ...12015, ktorým sa mení a dopÍňa 

Všeobecne závllzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebisk vo vlastníctve mesta Prešov v znení Všeobecne závllzného nariadenia mesta Prešov 
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1;;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

~ 

/"' 

Mesto Prešov 

č. 1/2013", keďže navrhovaný predmet novelizácie tohto VZN je nevyhnutné ešte raz konzultovať 

a overiť predmetné skutočnosti na prevádzke Cintorínske a pohrebné služby v spoločnosti 

TSmP, a. s. 

Na stôl bolo predložené: 

• 	 Návrh na uznesenie mestskej rady k materiálu pod poradovým číslom 4 Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Prešov č. 113/2003 o vykonaní kontroly v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole) 

• 	 K materiálu pod poradovým číslom 7 Inťormatívna správa k súčasným majetkovým pomerom 

a k právnemu i technickému stavu areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na Košickej ul. 

Č. 18: 

- Žiadosť mesta Prešov zo dňa 28.01.2015 


- Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 30.11.2015 


- Podnet na štátny stavebný dohľad 


- Zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2014 


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

PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Štefan Kužma. 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR - za 8, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Program 2. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

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


PredkIadá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


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

záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských 

insígniách a ich používani 

Predkladá: Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:IZZ 
Mesto Prešov 

3. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonaní kontroly v samospráve mesta Prešov 

(Zásady o kontrole) 

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

a právnych služieb MsÚ 

4. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

5. 	 Informatívna správa o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Mestom Prešov 

?'"' 	
za symbolické nájomné 

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

6. 	 Informatívna správa k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému stavu 

areálu bývalého ZAS AP-u nachádzajúceho sa na Košickej ul. č. 18 

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

7. 	 Informatívna správa o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k postupu pri 

uzatváraní Dodatku č. 8 zo dňa 9.3.2010 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

Rôzne: 

8. 	 Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


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

9. 	 Záver 
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~ Mestská rada v Prešove V}1lačok: 

Mesto Prešov 

2. Návrh Všeobecne závlizného nariadenia mesta Prešov Č. •••12015, ktorým sa mení Všeobecne 

závlizné nariadenie mesta Prešov č. 16212007 o symboloch mesta Prešov a mestských 

insfgniách a ich používaní 

Predkladá: Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ. 

r--- Dňa 23.12.2014 bolo Mestskému úradu v Prešove doručené upozornenie Okresnej 

prokuratúry v Prešove sp. zn. Pd 324/1417707-3 zo dňa 19.12.2014 vo veci porušenia § 6 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo 

nečinnosťou mesta Prešov tým, že nereagovalo na legislatívne zmeny. 

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 162/2007 tento nesúlad spočíva 

v ustanovení čl. 16 ods. 2, ktoré znie: "Ak sa takého konania dopustí právnická osoba alebo fyzická 

osoba oprávnená na podnikanie, primátor mesta jej môže podľa § 13 ods. 9 zákona SNR 

Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 

200 000 Sk." S účinnosťou od l. januára 2011 však podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR 

Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takúto pokutu môže uložiť obec 

a nie primátor mesta. 

r- Predmetné upozornenie prokurátora bolo prerokované na januárovom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov so záverom, že v mesiaci február 2015 je potrebné všeobecne záväzné 

nariadenie dať do súladu so zákonom. 

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s návrhom uvedeným 

v upozorneni prokurátora Okresnej prokuratúry v Prešove, ako aj s uznesenim Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 26.01.2015. 

V súčasnosti mesto Prešov pripravuje úplne nové všeobecne záväzné nariadenie 

o symboloch mesta Prešov, v ktorom budú zapracované aj podmienky používania a ochrany 

symbolov častí mesta Prešov. Vzhľadom na skutočnosť, že toto pripravované VZN neprešlo ešte 

celým legislatívnym procesom a vyžaduje si aj zmenu štatútu mesta Prešov, predpokladáme jeho 

predloženie mestskému zastupiteľstvu v priebehu 1. polroka 2015. 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

v diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

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

za 8, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 18/2015 

,...... 

3. Návrh 	Všeobecne záväzného nariadenia mesta Preiov č....12015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov iS. 113/2003 o vykonaní kontroly v samospráve 

mesta Prdov (Zásady o kontrole) 

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. Pri prerokovávaní materiálu bola prítomná Ing. Mária 

r- Gališinová, kontrolórka. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. . . .12015, ktor)'Ill sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2003 o vykonávani kontroly v samospráve mesta Prešov 

(Zásady o kontrole), (ďalej len "VZN mesta Prešov č. 113/2003"), predkladáme na základe 

upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov, sp. zn. Pd 324114/7707 - 3, zo dňa 

19.12.2014, ktoré bolo na programe 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 

26.1.2015. 

Okresný prokurátor v upozornení apeluje na nečinnosť mesta Prešov. keďže vo VZN mesta 

Prešov Č. 113/2003 aj napriek zmene legislatívy sa naďalej uvádzajú neúčinné právne normy. 

Navrhuje prerokovať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnut! mestského zastupiteľstva 

a zosúladiť obsah VZN mesta Prešov Č. 113/2003 so zákonným znením. 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:c5 

Mesto Prešov 
-

Mestský úrad v Prešove prehodnotil existenciu VZN mesta Prešov č. 113/2003 a dospel 

k záveru, že nie je účelné ho ponechať v platnosti. Totiž obsah i proces kontroly komplexne 

upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v zneni neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

v zneni neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. Z. o sťažnostiach v zneni neskorších predpisov, 

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Navyše, základné pravidlá, 

ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly upravuje Smernica primátora mesta Prešov SP - 20 
r-- Vykonávanie vnútornej finančnt<i kontroly v podmienkach mesta Prešov. 

Na základe uvedeného navrhujeme Mestskej rade v Prešove, aby po oboznámeni sa 

s upozornením prokurátora i VZN mesta Prešov Č. 113/2003 odporučila Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Prešov predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým 

sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 113/2003 o vykonávaní kontroly 

v samospráve mesta Prešov (Zásady o kontrole) schváliť. 

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

člen mestskt<i rady - Ing. Stanislav Kahanec a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu 

v Prešove, Ing. Mária Gališínová, kontrolórka. 

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

za 9, proti O, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 19/2015 

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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Mesto Prešov 

Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku 

MsÚ. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie 

s majetkom mesta dňa 14.1.2015, ktorej výpis z uznesenia je súčasťou materiálu. 

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

členovia mestskej rady - Ing. Juraj Hudáč, Ing. Stanislav Kahanec, doc. PhDr. Štefánia""" 
Andraščíková, PhD., MPH, Mgr. Stanislav Ferenc a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského 

úradu v Prešove, JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánie Andraščikovej, PhD., MPH, členky mestskej rady 

- v majetkovom prevode pod poradovým číslom 3. doplniť 1€/m2/ročne - za 9, proti 0, 

zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, člena mestskej rady - v majetkovom prevode 

pod poradovým číslom 6. zmeniť v uznesení návrh počas doby zmluvného vzťahu na neurčitú dobu 

r- - za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

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

s prijatými zmenami - za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 20/2015 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

5. 	 Informatívna správa o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Mestom Prešov 

za symbolické nájomné 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla mDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku 

1'"'. MsÚ. 

Na základe požiadavky komisie mestského zastupiteľstva pre disponovaníe s majetkom 

mesta, ktorá bola uvedená v zápisnici z 12. mimoriadneho zasadnutia komisie zo dňa 28.6.2013 

v bode č. 2, v zmysle uznesenia č. 1512013 z 13. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 7.8.2013, ako 

aj na základe požiadavky mestskej rady zo dňa 17.10.2013, po doplnení stanoviska správcu 

nebytových priestorov PREŠOV REAL, s. r. o., opätovne predkladáme Mestskej rade v Prešove na 

prerokovaníe Informatívnu správu o nájomných vzťahoch uzavretých Mestom Prešov za 

symbolické nájomné, ktorá bola prerokovaná komisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie 

s majetkom mesta dňa 23.7.2014, ktorej stanovisko je súčasťou materiálu. 

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

r-- členovia mestskej rady Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová. PhD., Ing. Štefan Kužma, 

Ing. Juraj Hudáč, Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 

a JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ. 

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

s pripomienkami - za 8, proti 0, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 2112015 
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Mesto Prešov I 

6. 	 Informatívna správa k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i teehnickému 

stavu areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na Ul. Košickej 18 

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


. Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla JUDr. Katarína Juricovä, vedúca oddelenia mestského majetku 

MsÚ.'" 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta na 

svojom l. riadnom zasadnutí dňa 14.1.2015 prijala uznesenie č. 7/2015, na základe ktorého 

predkladáme "Informatívnu správu k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému 

stavu areálu ZASAP-u nachádzajúceho sa na Ul. Košickej 18" s právnou analýzou, ktorá je prílohou 

materiálu, stanovisko komisie je súčast'ou materiálu. 

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

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

Ing. Stanislav Kahanec a JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ. 

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

mestskej rady 

Mestská rada v Prešove berie na vedomie tak, ako je v písomnom materiáli, 

žiada primátorku mesta Prešov: 

a) predložiť mestskej rade informáciu o riešení ďalšieho vývoja v areáli na Ul. Košickej 18, 

b) predložiť mestskej rade informatívnu správu k možnému majetkovoprávnemu riešeniu a využitiu 

mestských pozemkov na Ul. Košickej 18. 


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


Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 2212015 
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Mesto Prešov 

7. Informatívna správa o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k postupu pri 

uzatváraní Dodatku č. 8 zo dňa 9.3.2010 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového 

odpadu 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiá! tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


~ Predložeoý materiá! uviedla Ing. Andrea Turčanová, prímátorka mesta Prešov. 

Predmetom tejto informatívnej správy je poskytnutie informácie o prerokovaní Protokolu 

č. 8251-700012014-0KJ4 o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 2512006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zákon") postupu verejného obstarávateľa Mesta Prešov (ďalej len ,,kontrolovaný") pri uzatváraní 

,,Dodatku č. 8 zo dňa 09.03.2010 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu" uzavretej dňa 

01.08.1996 s Mestom Hanušovce nad Topľou (ďalej len "dodatok"). 

Na základe poverenia predsedníčky Úradu pre verejne obstarávanie (d'alej len "Úrad") zo 

dňa 18.09.2014 zamestrtanci úradu vykonali v čase od 23.09.2014 do 03.12.2014 kontrolu postupu 

kontrolovaného pri uzatvárani dodatku. 

V rámci uvedenej kontroly bol na základe zistených skutočností dňa 03.12.2014 

,- vypracovaný Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Č. 8251-7000/20 14-0KJ4 (ďalej len "protokol"). 

Záverom protokolu je zistenie, že kontrolovaný pri uzavretí dodatku porušil princíp 

transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, čo je v rozpore s § 9 ods. 4 zákona platuom 

a účinnom v čase uzavretia tohto dodatku. Kontrolovaný pri uzavretí predmetného dodatku súčasne 

porušil svoje povinnosti vyplývajúce z § 9 ods. 1 zákona tým, že zadal poskytnutie služieb 

spojených s predmetom dodatku, ktorých hodnota zodpovedá fmančnému limitu stanoveoému v § 4 

ods. 2 písm. d) v nadväznosti na finančné limity platné od 01.01.2010 v zmysle nariadenia Komisie 

(ES) č. 1177/2009, bez použitia a vyhláseoia postupu zadávania nadlimitných zákaziek. 
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Konanie o uložení pokuty zo strany úradu v tomto prípade však nebude začaté, nakol'ko 

podľa § 149 ods. 7 zákona uplynula 3 ročná premlčacia lehota odo dňa, kedy k porušeniu zákona 

došlo. 

V ,súlade s § 146a ods. 3 písm. e) zákona sa kontrolovaný dna 8.12.2014 oboznámil 

s obsahom protokolu. Nakoľko zo strany kontrolovaného neboli spochybnené kontrolné zistenia 

uvedené v predmetnom protokole, protokol zostal nezmenený. 

Podľa § 146c ods. 5 zákona je kontrola skončená prerokovaním protokolu a podpísaním 

r--. Zápisnice' o prerokovaní Protokolu Č. 8251-7000120l4-0Kl4 o výsledku kontroly dodržiavania 

zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni 

neskorších predpisov (ďalej len zápisnica). 

Na základe vyššie uvedených skutočností dňa 20.01.2015 prerokovanie protokolu svojím 

podpisom za kontrolovaný subjekt potvrdila Ing. Andrea TUTČanová, primátorka mesta Prešov, čím 

potvrdila prevzatie zápisnice a jej podpísaním považuje kontrolná skupina protokol ,.a prerokovaný 

a kontrolu za skončenú. 

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

členovia mestskej rady - Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Mikuláš Komanický. 

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

za 8, proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 23/2015 

Rôzne: 
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8. Návrb na zvolanie 4. zasadnutia Mestskébo zastupiteľstva mesta Prešov 

Predkladá: PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov navrhujeme uskutočniť 16. februára 

2015 so začiatkom o 13.00 hod. s návrhom programu tak, ako je v materiáli. 
"" 

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

členovia mestskej rady - Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Peter Krajňák. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, člena mestskej rady Mestská rada v Prešove 

odporúča Ing. Andrei Turčanovej, primátorke mesta zvolať 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov na deň 16. februára 2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu 

v Prešove, Jarková ul. č. 24 - za 5, proti O, zdržalo sa 5, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli - za 8, ,....., 
proti O, zdržalo sa 2, neblasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 2412015 
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9. Diskusia 

V diskusii vystúpili Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, členovia mestskej rady -

Mgr. Peter Krajňák, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec, 

PhDr. Martin Ďurišin, PhD. a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove . 

."""" 
Program 2. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol vyčerpaný. Ing. Andrea Turčanová, 

primáto*a mesta, pod'akovala za účasť členom mestskej rady i ostatným prítomn}'1n a zasadnutie 

o 15.20 hod. ukončila. 

Zápisnica z 2. zasadnutia Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe zvukového 

záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. 

,-. '" ~ h c0
ce ;;:;;>/ 

PaedDr. Jozef SME T A N A Ing.AndreaTURČANOV Á 

prednosta MsÚ primátorka mesta 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

f-e~JL~Mgr. Svetlana Bučková Ing. Marta Kollárová, PhD. 

/kvi~l~ ~ doc. PhDr. Štefánia Andraščíko~;; ''-'-I' 
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