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e Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z 3. zasadnutia Mestského zastupiteI'stva mesta Prešov, 


ktoré sa konalo dňa 26.1.2015 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. Č. 24 


Predsedajúci: Ing. Andrea TurčaDová, primátorka mesta 

/""' 

Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 31 podľa prezenčnej listiny 

Pritomní zamestnanci mesta: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

Ing. arch. Vladimir Ligus, hlavný architekt mesta 

JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ 

Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ 

Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenía rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ 

""' mg. Andrej Gajdoš, vedúci oddelenia verejného obstarávania MsÚ 

Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

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

Mgr. Peter Dráč, vedúci oddelenia podnikatel'skej činnosti, cestovného ruchu a MIe MsÚ 

Mgr. František Macko, poverený riadením oddelenia školstva MsÚ 

Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 

Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravy, energetiky a ŽP MsÚ 

JUDr. Ľudmila Vargová, právníčka 

Mgr. Nataša Abed, právnička 

JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička 

Ing. Jana Vrtel'ová, projektová manažérka 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

Mgr. Terézia Bilasová, vedúca referátu starostlivosti o rodinu, deti a bývanie MsÚ 

Ing. Stanislav Tupta, koordinátor 

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

JUDr. Sylvia Bobková, právnička 

Iveta Fccková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 

Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 

Mgr. Ladislav Kišeľák, poverený výkonom funkcie riaditeľa PKO Prešov-
Mgr. Peter Bobko, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 

Ing. Adriana Compeľová, DPmP, a. s. 

Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditeľ TSmP, a. s. 

Ing. Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytk.omfort, a s. 

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

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

/"'. 

ROKOVANIE 
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9 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

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

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvorila a viedla Ing. Andrea 

Turčanová, primátorka mesta. Privítala poslancov mestského zastupitel'stva, zástupcov mestskej 

príspevkovej organizácie a obchodných spoločností s účasťou mesta, zástupcov médií 

a prítomoých obyvateľov mesta. 

,.

za zapisovateľku bola predsedajúcou určená zamestnankyňa mesta Mgr. Svetlana Bučková. 

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

Valéria Drobňáková 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 

PREZENT ÁCIA - 28 prítomných poslancov 

Predsedajúca oznámila, že z 31 poslancov je prítonmých 28, čím skonštatovala, žer' 

3. 	 zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné. 

Predsedajúca ďalej uviedla, že návrh programu 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. 

V bode "Rôzne" boli predlo:1..ené nasledovné materiály: 

• 	 Návrh na predíženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Prešov naroky2008-2013 do 31.12.2015. 

• 	 Návrh na odvolanie a voľbu člena predstavenstva zastupujúceho mesto Prešov ako akcionára 

obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
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8 	 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

Primátorka mesta navrhla nasledovné zmeny v programe zasadnutia: 

• 	 Z rokovania stiahla materiál Č. 8 Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných 

a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov 

Európskej únie a materiál č. 16 Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zamietnutie 

výstavby garáže ma Wolkerovej ulici. 

• 	 V materiáli Č. 18 Návrh na schválenie majetkových prevodov stiahla majetkové prevody 

p. 	Č. 12. 19, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 48 s tým, aby ku všetkým týmto majetkovým 
,.-	

prevodom zaujala stanovisko novozriadená Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, 

následne MsR a až tak, aby boli predložené MsZ. 

• 	 navrhla zmeny v poradí jednotlivých bodov programu - nový návrh programu obdŕžali poslanci 

v písomnej podobe. 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Juraj Hudáč. 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva uviedol - "Navrhujem, 

aby bod pod poradovým číslom 24. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského 

zastupilel'stva bol zaradený hneď po obedňajšej prestávke o 14.00, aby nebol prerokovaný vo 
r-, 

večerných hodinách" 

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

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. l: za: 13 proti: 5 zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

Hlasovanie o schválení návrhu programu 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 2: za: 28 proti: O 	 zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Program 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

.~ 

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

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

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

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

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

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

4. Návrh na odvolanie a voľbu člena predstavenstva zastupujúceho Mesto Prešov ako akcionára 

obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Predkladá: Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta Prešov 

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

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

6. 	Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 se výhľadom na roky 2016-2017 

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

7. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015 o Mestskej polícií v Prešove 

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov 

Mesto Prešov 

8. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa mení a dopÍňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1412013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Predkladá: Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravy, energetíkyaživotného 

prostredia MsÚ 

9. Návrh 	na predíženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Prešov na roky 2008-2013 do 31.12.2015 

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

/'"' 	 MsÚ 

10. 	 Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozentkov 

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

143021207 v k. ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov Sekčov, 

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

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargovä, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

ll. 	Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargovä, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

12. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargovä, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

13. 	 Návrh podmienok pre výberové konanie na prevádzku platených verejných parkovísk 

".... 	 a pouličného parkovania v meste Prešov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta 

Prešov Č. 2/2014 o dočasnom parkovani motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 

Prešov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargovä, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

14. 	 Informácia o kreovani funkcie predsedu a určení sekretára v jednotlivých výboroch 

v mestských častiach 

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

a právnych služieb MsÚ 

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

Predkladá: Ing. Milena Kollarčíkovä, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

16. 	 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 

17. Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov vo veci využitia objektu na Jánošíkovej ul. Č. 70 

___ Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

18. 	Návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ Č. 536/2014 zo dňa 26.5.2014 k ústnej informácii 

k petícii obyvateľov mesta Prešov a obyvateľov časti Ticha Dolina, ulica pri Delni a Chmeľová 

ulica proti investičnému zámeru "SKC Projekt Slovakia - nová zlievareň, Záborské", 

navrhovateľa SKC fondry, s. ľ. o., Soľnobanská 7, 080 05 Prešov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

19. 	Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 559/2014 zo dňa 16.6.2014 k informatívnej správe 

o príprave stavby "Mestský cintorín Prešov Šváby" 


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


20. Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

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

a právnych služieb MsÚ 

21. 	 informatívna správa o realizácii investícií a opráv nad rámec bežných opráv nájomcom HC 

Prešov, občianske združenie, Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov na prenajatom majetku Zimný 

štadión vrátane areálu, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

22. 	 Informatívna správa o zmene členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické služby 

mesta Prešov, a. s., za Mesto Prešov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 
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• Ie . Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

23. lnfonnatívna 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 

24. 	 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva 

25. Záver 

'"'" 

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

členov 

V súlade s programom 3. zasadnutia Mestského 7i1Stupiteľstva mesta Prešov bolo potrebné 

zriadiť návrhovú komisiu mestského zastupiteľstva a zvoliť jej členov. Ing. Andrea Turčanová, 

primátorka mesta predložila návrh, aby mestské zastupiteľstvo zriadilo 5-člennú návrhovú komisiu 

a zvolilo jej členov na základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva 

v poslaneckých kluboch. Odporučila, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení na základe 

/-. návrhov predsedov poslaneckých klubov títo poslanci mestského zastupiteľstva: 

Za Poslanecký klub KDU. SDKÚ-DS. MOST - HÍD. SIEŤ, NOVA: 


Ing. Stanislav Kahanec 


Ing. Štefan Kužma 


Ing. Richard Drutarovský 


Za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanci: 


Ing. Juraj Hudáč 


doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 
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9· Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

Hlasovanie o zriadení návrhovej komisie a prednesenom návrhu na voľbu členov tejto 

konúsie. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 27 proti: O 	 zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Primátorka mesta skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo sehválilo uznesenie, ktorým 

zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

'"'"" 
Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 17/2015 

3. Informácia primátorky mesta Pre~ov o ustanovení do funkcie zástupcu primátorky mesta 

Pr~ov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisniee. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla "Podľa § 13b 

/"". 	 zákona Č. 369/i990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, starostu zastupuje 

zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveri zastupovaním starosta do 

60 dni 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 starostu je 

jej členom. V súlade s týmto ustanovením s účinnosťou od 1. januára 20 i5 som ustanovila pána 

ing. Štefana Kužmu, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov do funkcie zástupcu 

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

Máte pred sebou návrh na uznesenie: Mestské zastupitel:~tvo mesta Prešov berie na vedomie 

informáciu, že primátorka mesta Prešov ing. Andrea Turčanová poverila s účinnasťou od l.i. 2015 

Ing. Štefana Kužmu zastupovaním primátorky mesta Prešov. " 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 4: za: 28 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

."""- Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 1812015 

4. 	 Návrh na odvolanie a volbu člena predstavenstva zastupujúceho Mesto Prešov ako 

akcionára obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnost', a. s. 

Predkladá: Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta, ktorý uviedol 

.,Minulý týždeň na.fe mesto navštívil predseda predstavenstva vodárenskej spoločnosti, aby nás 

.r-- požiadalo zmenu v orgánoch. nakoľko vo vodárenskej spoločnosti je taký úzus, že vždycky aktuálny 

primátori a starostovia sú v dozorných radách a v predstavenstvách tejto spoločnosti. Keďže naše 

miesto je v predstavenstve, tak o tom rozhoduje dozorná rada. Preto nás požiadal, aby sme oslovili 

vodárenskú spoločnosť so žiadosťou o zmenu, nakol'ko vo voľbách došlo k zmene štatutára mesta. 

Preto Vám navrhujeme uznesenie, ktoré znie: návrh mesta Prešov ako akcionára obchodnej 

spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnost: a. s., Dozornej rade spoločnosti na 

odvolanie doteraj.fieho člena predstavenstva spoločnosti zastupujúceho mesto Prešov JUDr. Pavla 

Hagyariho a voľbu nového člena predstavenstva spoločnosti zastupujúceho mesto Pre.Ýov 

Ing. Andreu Turčanovú. " 
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';:;1 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Tuxčanová, primátorka mesta, poslanec MsZ -

PaedDr. Miroslav Benko, MBA. 

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

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE (I. 5: za: 30 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 
,...... 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

(lislo: 19/2015 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov (I....12015, ktorým sa meni a dopÍňa 

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

a prevádzku škôl a školských zariadení na územi mesta Prešov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


-'""' Materiál predložil Mgr. František Macko, poverený riadením oddelenia školstva MsÚ, ktorý 

uviedol - "V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktoré predkladáme ide 

o zmenu normatívov dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl, základných umeleckých škôl, 

školských klubov detí, zariadeni školského stravovania, centier voľného času, školských internátov 

a správu školských objektov materských škôl, základných škôl, čiže originálne kompetencie 

z podielov mesta na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2015. V pôvodnom VZN 

navrhujeme zmenit' Článok 3 z dôvodav popfsaných v dôvodovej správe a to hlavne na výpočet 

normatívov pre štátne a neštátne školy a školské zariadenia bola použitá hodnota koeficientu 

63,28 e. dnes je hodnota koeficientu z podielovej dane 66,05 e. Ďalej kuždoročná valorizácia miezd 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov 05 %, ďalej zvyšovanie kvalifikácie 

pedagogických zamestnancov a kreditové príplatky. V rokoch 2013-2014 sa ukázalo, že ročná výška 
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normatívu je nepostačujúca. Bolo potrebné počas roka zvýšiť dotáciu. K 15. 9. 2014 boli vykázaní vo 

výkazoch aj žiaci školského internátu vo veku do 15 rokov. Návrh VZN bol postupne doplňovaný 

o pripomienky na rokovaniach komisií mestského zastupiteľstva školstva a telesnej kultúry, finančnej 

a mestskej rady. Doložili sme tam materiál porovnanie medzi rokom 2014 a návrhom VZN v roku 

2015, aký to má dopad finančných prostriedkov na rozpočet mesta Prešov, doplnenie a vyhodnotenie 

pripomienkového konania. Návrh VZN v takejto podobe by ryriešil potrebu finančných prostriedkov 

na úseku originálnych kompetencií na rok 2015. " 

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

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Mgr. Peter Krajňák, PaedDr. Miroslav Benko, 

MBA, Ing. Stanislav Kahanec. 

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

PREZENTÁCIA - 30 poslaneov 

HLASOVANIE č. 6: za: 30 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo sehválilo uznesenie 

číslo: 2012015 

-'"""'
6. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd 

MsÚ, ktorá uviedla- "Predkladám návrh Rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 

2016-2017. ktorého súčasťou je aj Programový rozpočet mesta Prešov na roky 2015-2017. Tento 

návrh rozpočtu bol zostavený v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samospráry. Vyhotovený bol v poslednom štvrťroku 2014, teda v predošlom volebnom období a Io 
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podľa požiadaviek predchádzajúceho vedenia mesta Pre.fov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný 

v celkovom objeme príjmov a výdavkov 61 779104 €, príjem z výnosu done z príjmov jýzických 

osôb ako najvýznamnej.fí zdroj príjmov miest a obcí v sume 24 670 000 € bol do rozpočtu 

naplánavaný na základe predbežného kvalifikovaného odhadu odbornej verejnosti z oblasti analýzy 

verejných financií Jtátnej a územnej samosprávy, nakoľko v čase zostavenia rozpočtu e.fte oficiálny 

údaj nebol známy. Vzhľadom k tomu, že tento návrh bol vypracovaný viac ako mesiac pred jeho 

zverejnením, údaje o očakiívanej skutočnosti roku 2014 ako o orientačnom údaji v tabuľkovej časti 

rozpočtu predstavujú očakávané hodnoty a to sumu po zmene rozpočtu, ktorá nastala po 

--. rozpočtovom opatrení č. 9. Do konca roka 2014 boli realizované e.fte .ftyri rozpočtové zmeny, ktoré 

už do tohto návrhu neboli zapracované. Vrozpočte na rok 2015 dochádza oproti roku 2014 aj ku 

zmenám a to jednak v súvislosti so zmenou funkčnej klasifikácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR, 

ale tiež v súvislosti so zmenou zostavenia rozpočtu týkajúceho sa príjmov a výdavkav voblasti 

správy nebytových priestorov a mestských bytov. Zatiaľ čo v roku 2014 bol rozpočet na uvedenú 

činnosť schválený len v dvoch položkách a to príjem a výdoj, ako síce čast' rozpočtu mesta, ale 

v osobitnam takzvanom mestskom okruhu v roku 2015, sú príjmy súčasťou príjmu priamo 

v konkrétnych príjmových položkách rozpočtu a ~ýdavky sú rozpočtované tiež položkovite 

v Podprograme 6.2. V zmysle zákona bol tento návrh rozpočtu na rok 2015 dňa 21.11.2014 

zverejnený na vyjadrenie obyvateľom mesta Prdov. Spolu bolo k návrhu tohto rozpočtu prijatých 

13 pripomienok, ktoré sú súčasťou tohto predkladaného materiálu vprílohách Č. 1-13. Vroku 2014 

,,- nebol mestským zastupite/'stvom rozpočet schválený apreto od /.1.2015 mesto Prdov hospodári 

v rozpočtovom provizóriu. Takto zostavený návrh rozpočtu bol z uvedeného dôvodu predmetom 

rokovaní v komisiách mestského zastupiteľstva mesta PreJov, ako aj v Mestskej rade v Pre.fove. 

Prijaté uznesenia komisií a mestskej rady sú súčasťou tohto predkladaného materiálu, uznesenie 

komisie finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií Vám bolo doručené samostatne. 

Rozpočet mesta, obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslu.fnom rozpočtovom 

roku a je nevyhnutný aj pre riadne a plynulé zabezpečenie riadnych samosprávnych funkcií tejto 

časti územnej samosprávy, preto verím, že dne.fné rokovanie mestského zastupitel'stva vprocese 

jeho schval'ovania bude úspešné. " 
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V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

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

Hudáč, Ing. Štefan Kužma, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Martin Lipka, PhD., Mgr. Janette 

Langová, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Ľudovít Malaga, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, 

PhD., MPH, Mgr. Peter Krajňák., Ing. Rastislav Mochnacký a Ing. Jana Šarišská, vedúca oddelenia 

rozpočtu, účtovníetva a miezd MsÚ. 

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

o 10 minútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyhlásila 10 minútovú prestávku na poradu 

poslaneckých klubov a IO minútovú prestávku pre návrhovú komisiu. 

Ing. Štefan Kužma, predseda návrhovej komisie predníesol návrh návrhovej komisie 

"Návrhová komisia predkladá na schválenie pôvodný poslanecký návrh, ktorý predniesol predseda 

finančnej komisie pán poslanec Kahanec a ktorý Vám bol písomne predložený s tým, že v prílohe, 

v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia sa len opravuje formálna chyba, údaj na strane 39 

zp6vodnej sumy 2726529,88 €mení na 2781537.88 €." 

,r-- PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva predníesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie - "Ja chcem prečítať, aké mám pozmeňujúce návrhy, v takom znení aké 

som odovzdal v písomnej podobe návrhovej komisii, len pre nedostatok času som ich nečítal. keď 

som bol prihlásený do diskusie, ale v texte som spomínal, len nie sumy. Takže Podprogram 1.1 

Poštové a telekomunikačné služby zo 187000 mám návrh na 180000, Údržba budov, objektov 

z 93 000 na 53000, Podprogram 1.2 Reprezentačné zo 17000 na 16160 a Výdavky na posedenia 

s občanmi, Výbory mestskej časti 840 €. Program 2 Mzdy, platy z 2 518 316 na 2 418 316, Poistné 

a príspevok do poisťovne z 911 006 € na 896 197, Program 4 Palivo, mazivá, oleje z 23 000 na 

28 000, Podprogram 7.2 Všeobecný materiál - Nákup vrecúšok na psie exkrementy z l 000 na 3 000 

€, Podprogram 76 Bežné výdavky na detské zariadenia z O na 49000, Údržba detských zariadení, 

lavičiek zo 110000 na 57000, Zber a likvidácia kadáverov z 24 000 na 14 000, Deratizácia 
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a dezinfekcia z 20 000 na 10 000, Program 8 Projektová dokumentácia z 3 000 na l 000 e. 
Podprogram 9.2 Propagácia, reklama a inzercia, to sú tie zmluvné vzťahy z 5 000 € na 3 150 €, 

Podprogram 9.3 Chodník a cyklochodnik ulica Solivarská zlO 000 na 62809 €, Výstavba 

hokejbalového ihriska Sídlisko Šváby 50000, Revitalizácia zóny, futbalové ihrisko Pri Tajchu 

20000 e. Program 10 Konkurzy a súťaže pri kultúre z 30 707 € na 55 707, Transfory neziskovým 

organizáciám z 20 000 na 30000 €, Rezerva na dotácie pre šport zo 179000 na 194000 

a výnimočná akcia [i'RAGARIA CUP 5850 €, Program 12 Bežné výdavky na bazén MŠ Važecká 

4000 €." 

,~ 

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

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: II proti: 4 zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Ing. Ľudovít Malaga, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh k návrhu 

návrhovej komisie - "mimo mikrofón... v textovej časti opraviť cyklochodník ŠVáby 17 150 € 

preškrtnúť a uviesť tam majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby Chodník 

a cyklochodník s verejným osvetlením Solivarská ulica v čiastke 17150. Veľmi jednoducho, keď sme 

/"- prijali to citované uznesenie 527/2014 pojednávalo sa o odkúpení týchto pozemkov pod cyklistický 

chodník na Solivarskej ulici a nie na ŠVábskej. Ďalej, tak ako som uviedol v svojom návrhu 

v rozprave, strana 54 poslaneckého návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Kahanec, Program 7 

Všeobecne prospešné služby - Údržba miestnych komunikácii, ciest a chodníkov, bežná údržba, 

Rezerva pre VMC 1-7 +200 000 é; to je z O na 200 000 a ubralo by sa to z Údržby miestnych 

komunikácií, bežná údržba komunikácií 635006 -200 000, čiže by sme to presunuli tam do rezervy 

VJvfé. Ďalej, lebo v tomto bode to máme bez špecifikácie a VMC by si to vedeli zadeliť podľa 

potrieb, čo je potrebné, lebo nezaplátame jednu dieru v mestskej časti z požiadaviek VMC. Ďalej 

Všeobecne prospešné služby, strana 57, Údržba detských zariadení, telovýchovných zariadení, 

lavičiek, pieskovisk a ostatné zariadenia, Rezerva pre VMC 1-7 z O na 49 000, čiže to by vychádzalo 

pre mestskú časť 7 000 € a tým by sa poníži!a položka. ktorá je v tomto materiáli pod týmto bodom 
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Údržba detských zariadení, telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatné zariadenia 

110 000- 49 000, čiže ten zostatok zostane lam a zbytok ide pre rezervy VMČ 1-7 v čiastke 49 000 . .. 

Hlasovanie o prvej časti návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva 

" Strana 44 Nákup pozemkov a nehmotných aktivit 7100 l textová časť majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby chodník a cyklochodník s verejným osvetlením 

Solivarská ulica na základe uznesenia mestského zastupite/'stva 527/2014 zo dňa 28.4.2014 v čiastke 

17150 €. " 

;-. PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 8: za: 13 proti: 2 zdržalo sa: 15 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o druhej časti návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Všeobecne prospešné služby, strana 54 ekonomická klasifikácia 635006 Údržba miestnych 

komunikácií, ciest a chodníkov, Bežná údržba rezerva pre VMČ 1-7 200 000 € a ubraté je z položky 

635006 Údržba miestnych komunikáCií, Bežná údržba komunikácií -200 000 + Všeobecne prospeJné 

služby Program 7, strana 57, ekonomická klasifikácia koncové 600 Bežné výdavky na detské 

zariadenia, telovýchovné zariadenia, lavičky, pieskoviská a ostatné zariadenia Rezerva pre VMČ 

/'" 49000 € a položka pod tým ekonomická klasifikácia 635006 Údržba detských zariadení, 

telovýchovných zariadení, lavičiek, pieskovisk a ostatných zariadení vychádza 61 000. " 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 9: za: II proti: O zdržalo sa: 18 

nehlasovalo: O 

Kávrh neprijatý. 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie "Navrhujem Program 9 položku s názvom Nákupné stredisko OPÁL 

rekonštrukcia a oprava plôch vlastné zdroje a tak ako som spomínal vlastné zdroje mám na mysli 

peniaze, ktoré budú vybrané, verím, že už konečne od tohto mesiaca mestskou firmou za parkovné 
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a keďže vieme, že tá suma je medzi 25-30000 dlhé roky sa pohybuje a dlhé mesiace, nezmení sa to 

ani teraz, v sume 10000 e mesačne. To je za necelý rok tých JOa 000, ktoré by som na ten OPÁL 

chcel dať, čiže ešte raz, Nákupné stredisko OPÁL - rekonštrukcia a oprava plôch vlastné zdroje 

10 000 zisku každý mesiac firmy, ktorá to bude prevádzkovať. " 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 10: za: 10 proti: I zdržalo sa: 19 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý . 

."-
Ing. Andrea Turčanová, prirnátorka mesta - "Ak dovolíte, mne síce neprináleží dávať návrhy 

na zmenu uznesenia, ktoré Vám bolo v písomnej podobe doručené, ale osobne mám problém 

s bodom B., splnomocnenie v časti B. V rámci vlastných zdrojov v časti výdavkov v rámci 

jednotlivých programov. Takže by som poprosila, aby ste si tento riadok vyškrtli a budeme hlasovať 

len o písmene A. a C. " 

Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva - "Aby to malo aj formálnu 

správnost; tak ja si osvojujem tento návrh, ktorý dala teraz pani primátorka. To znamená, vypustiť 

bod B. v rámci časti splnomocňuje a bude pokračovať B. V rámci vlastných zdrojov v časti 

výdavkov pre jednotlivé výbory mestských častí, to znamená v časti splnomocňuje budú body A., B. 

~ bez súčasného bodu B. v pôvodnom texte, ktorý sa vypúšťa. " 

masovanie o návrhu návrhovej komisie spolu so zmenou, ktoru predniesol Ing. Stanislav 

Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. ll: za: 20 proti: O zdržalo sa: 10 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 2112015 
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7. Návrb Všeobecne závliznébo nariadenia mesta Prešov č..../2015 o Mestskej polícii v Prešove 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

"Predkladám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestskej polícií. K tomu 

návrhu je potrebné povedať niekoľko vecí a v prvom rade to, že tento návrh bol zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a od občanov neboli vznesené žiadne pripomienky. Ďalej tento návrh bol 

prerokovaný na komisii mestského zastupiteľstva pre verejný poriadok, ktorá odporúčala schváliť 

navrhované znenie všeobecne záväzného nariadenia, následne tento návrh bol prerokovaný aj na 

mestskej rade a vzhľadom k tomu, že mestská rada mala pripomienky k navrhovanému všeobecne 

záväznému nariadeniu, pre konzultoval som uvedené znenie návrhu VZN s okresnou aj krajskou 

prokuratúrou, kde okresná prokuratúra a takisto aj krajská prokuratúra, ktorá pripomienkovalo 

predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie povedala jednu vec, že po tom, ako bol prerokovaný 

protest prokurátora na tunajšom mestskom zastupitel'stve, mali vlastne také zjednocujúce sedenie 

k podobným všeobecne záväzným nariadeniam, pretože na celom území Slovenskej republiky 

niektoré obce a mestá malí podobné všeobecne záväzné nariadenie s podobným textom a prokurátor 

ŕ'-. nenapadal takéto niečo a u nás to napadli, Bolo mi vysvetlené a dostali sme to aj písomne, že keby 

o našom pôvodnom všeobecne záväznom nariadení rozhodovali v súčasnej dobe, tak by to v.šeobecne 

záväzné nariadenie bolo v súlade so zákonom podla tých dohôd, ktoré teraz vlastne platia aj na 

generálnej prokuratúre. A aj keď prokurátor krajský povedal, že navrhované všeobecne záväzné 

nariadenie nie je v súlade so zákonom, stretol som sa po mestskej rade aj po rokovaniach na 

prokuratúre s ďalšími poslancami tu prítomnými a rozprávali sme o tom, že ten Článok l nie je 

celkom čistý a že ten text tohto všeobecne záväzného nariadenia v Článku l by sa mohol zmenU: 

Nemôžem to zmeniť ja, môže to zmeniť niekto z Vás, ako poslanecký návrh môže dat: tí poslanci, 

ktorí za mnou boli a rozprávali sme o tom texte vedia, že akým spôsobom by to malo byť zmenené, 

aby to bolo v súlade so zákonom a aby to bolo právne čistejšie. H 
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V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Richard Drutarnvský, 

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

.--

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva - "Navrhujem zmenu 

v Článku l, ide o doslova kozmetickú úpravu ale tak. ako som hovoril, to zriadenie polície 

v prítomnosti mi nesedí. Návrh na zmenu v Článku l Mestské zastupiteľstvo v Prešove diía 

15.4.1991 uznesením číslo 3/1991 zriadilo poriadkov Ý útvar mesta Prešov snázvom "Mestská 

polícia v Prešove ". Má to aj logiku z pohľadu toho, že mestská polícia vznikla na základe uznesenia 

nie na základe VZN. Vidím, že mestská rada sa zaoberala aj Článok 2, ohľadom výstroja mestských 

policajtov, aby sa doplnili slová farby výstroja a súčasti výstroja. Komisia verejného poriadku sa na 

svojom prvom zasadnutí tým zaoberala a zhodla sa na tom, že nie je to v rozpore so zákonom, ak 

nie je pri každej výstrojnej súčiastke Kpecifikovaná farba. Taký istý názor má aj krajská 

prokuratúra, že farebné vyhotovenie výstrojných súčiastok vyplýva priamo z ustanovenia zákona. 

Ináč rovnošata pTÍslušnlkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky a vzor 

vyobrazenia rovnošaty príslušníka obecnej polície ustanovil záväzný právny predpis, ktorý vydalo 

Ministerstvo vnútra SR, takže nemusí sa nikto bát; že naši policajti vybehnú do ulíc v ružovej 

rovnošate. Takže Článok 2 z hľadiska toho, že nedoplníme farby je v poriadku. Už keď chcem byť 

úplne d6sledný, tak v Článku 2 by som v názve doplnil príslušníka Mestskej polície v Pre,~ove, čiže 

Článok 2 Určenie ďalšieh výstrojných súčiastok príslušníka Mestskej polície v Prešove a pri bode 

b) v tomto článku za slovom sveter doplniť slovo rolák Mestský policajti majú tiež roláky 

tmavomodrej farby s kruhovým znakom mestskej polície. " 

.~ 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Ja si osvojujem poznámky, ktoré k tomu 

predniesol pán poslanec Benko a preto dávam hlasovať o návrhu na uznesenie v zmysle 

pripomienok, ktoré tu už odzneli. to znamená. s tými úpravami budeme hlasovat; že v Článku 1 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove zriadiloj 5.4. atď., ako čítal pán poslanec Benko, v Článku 2 sa 

doplní k výbave zimná čiapka, sveter, rolák, šál, rukavice a/arba vlastne ani nie je navrhnutá a ani 

nebude doplnená, talde takto s takýmito zmenami. " 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznáša sa a schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o Mestskej polícii v Prešove. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 
r-- číslo: 2212015 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .••12015, ktorým sa mení a dopíňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1412013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znei!ist'ovania ovzdu§ia 

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

prostredia MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravy, energetiky,- a životného prostredia MsÚ, ktorý uviedol- "Dovoľte mi predložiť návrh V.r:eobecne záväzného 

nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Materiál 

prešiel verejným a interným pripomienkovaním a taktiež bol pripomienkovaný Komisiou mestského 

zastupitel'stva mesta Prešov pre územný plán. výstavbu, dopravu a životné prostredie a takisto aj 

Mestskou radou v Prešove, ktorá sa so zmenou VZN stotožňuje a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu zmenu VZ11Í schválit: " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Štefan Kužma, Ing. Richard Drutarovský. 
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I I;;; Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o uznesení Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznáša sa a schvaľuje tak, 

ako je v písomnom materiáli. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 13 za: 28 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 2312015 

Hlasovanie o uznesení - Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov zrušuje uzneseníe Mestského 

zastupiteľstva v Prešove č. 532/2014 zo dňa 28.4.2014. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 2412015 

r 9. Návrh na predlženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Prešov na roky 2008-2013 do 31.12.2015 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu 7..ápisnice. 

Materiál predložil Mgr. Peter Dráč, vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti, cestovného 

ruchu a MIe MsÚ, ktorý uviedol -" Predkladám návrh na predíženie platnosti dokumentu 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2008-2013 do konca roku 

2015, to znamená do 31.12.2015." 
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~. 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Katarína Ďurčanská, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Rastislav 

Mochnacký, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec 

a Mgr. Peter Dráč, vedúci oddelenia podnikatel'skej činnosti, cestovného ruchu a MIC MsÚ. 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva - "Žiada spracovať 

Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 a predložiť na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu. Termín: jún 2015 "." 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta "Keďže táto časť sa len dopíňa aja sa s ňou 

stotožňujem, navrhujem hlasovať v jednom o celom doplnenom uznesení s tou prvou časťou 

schvaľuje a s tou druhou časťou žiada, " 

Hlasovanie o návrhu na umesenie - časť schvaľuje + časť žiada. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 15: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

,.- Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 25/2015 

10. 	 Prerokovanie petície obyvatel'ov 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 1,04001 Košice - Sever 

Predkladá: mDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

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

Mesto Prešov 

Materiál predložila v zastúpení vedúcej oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla - "Dovoľte mi predloži(' materiál Prerokovanie 

petície obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov parc. Č. KN-C 

14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, Klv-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., Košice. Tento materiál bol prerokovaný vmestskej rade 12.1.2015, ktorá neprijala 

uznesenie, potom bol prerokovaný v komisii pre disponovanie s majetkom mesta dňa 14.1.2015. 

K tomuto materiálu chcem uviesť toľko, že zámer tohto predaja týchto nehnuteľností je predložený 

7' 	 aj v materiáli Majetkové prevody pod poradovým číslom 53. Zároveň chcem tiež podotknÚ!: že táto 

firma má vydané aj územné rozhodnutie na výstavbu tohto garážového domu. " 

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

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA, MUDr. Vasiľ Janko, Mgr. Janette 

Langová. 

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

PhD., MPH, poslankyňa mestského zastupiteľstva - vyhovieť petícii. 

PREZE:-JT ÁCIA 29 poslancov 

.- HLASOVANIEč. 16: za: 10 proti: l zdržalo sa: 18 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie a konštatuje, 

že nevyhovuje petícií (celý text tak, ako je v materiáli). 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č.17: za: 16 proti: S zdrlalo sa: 7 

nehlasovalo: l 
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~ Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov I .. ~_.. 

Mestské zasfupitel'stvo schválilo uznesenie 

~islo: 26/2015 

ll. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice . 

....... 

Materiál predložila v zastúpení vedúctti oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla "Dovoľte mi, aby som predložila materiál 

Návrh na schválenie majetkových prevodov. Je to väčší materiál, väčšieho rozsahu, tieto majetkové 

prevody boli prerokované komisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta, 

boli prerokované vo viacerých termínoch minulého roku, máte to uvedené v dôvodovej správe. 

Zároveň boli prerokované aj mestskou radou, všetky termíny, kedy boli prerokované tieto materiály 

sú uvedené v dôvodovej správe a taktiež aj teraz v januári 2015. V procese prípravy materiálov 

došlo k stiahnutiu bodov 5, 43 a 50. Bod 5 prípad hodný osobitného zreteľa bude v materiáli, ktorý 

hovorí o tomto prípade, dnes na tomto rokovaní bude tento materiál a poradové číslo 43 a 50 sú 

dôvody uvedené v správe, prečo sme ich nepredložili a vzhľadom k tomu, že je vel'ký rozsah tohto 

~ 	 materiálu, tak pre krátkosť času sme neprečíslovávali tieto materiály. Je tu prítomný aj zástupca 

firmy, ktorá má zámer odkúpiť od mesta pozemky v Priemyselnom parku IPZ V prípade, že máte 

nejaké dotazy alebo otázky naňho je tu prítomný. " 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva ~ "Keďže je tu 

požiadavka o vystúpenie, tak mňa takisto požiadal generálny sekretár Slovenského bedmintonového 

zväzu. je to Prešovčan, pán Tarcala o vystúpenie, lebo máme v tomto materiáli bod čEslo 7, čo sa 

týka tohto prevodu, to znamená pán Tarca/a ma požiadal, aby sme hlasovali o jeho vystúpení. " 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok:CS 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o vystúpeIÚ pána Tarcalu. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 18: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

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

~ 	 Ing. Stanislav Kahanec, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. I;udovít 

Malaga, Ing. Juraj Hudáč, MUDr. Vasiľ Janko, Mgr. Peter Krajňák. 

Nasledovalo vystúpenie pána Tarcalu k majetkovému prevodu pod poradovým číslom 7. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyhlásí1a 10 minútovú prestávku pre návrhovú 

komisiu. 

Ing. Štefan Kužma, predseda návrhovej komisie predniesol návrh návrhovej komisie 

"Návrhová komisia navrhuje dané zmeny oproti pôvodnému návrhu: body 6, 51 a 54 stiahnu(' bod 
~ 21 preradiť do časti neschvaľuje; v bode 46 nájom zmeniť z l e na l elm"!ročne; body 7, 22 a 53 

vyňať na osobitné hlasovanie s tým, že v bode 7 rovnako dochádza k zmene nájmu z l e na 

l €Im2/ročne. Čiže zopakujem o bodoch 7, 22, a 53 budeme hlasovať osobitne; body 6, 51 a 54 sa 

stiahnu; bod 21 sa preradí z časti schvaľuje do časti neschvaľuje a v bode 7 vyňatom na osobitné 

hlasovanie dôjde aj k zmene z l e na l €Im'kočne; a v bode 46 rovnako dôjde k tejto zmene. 

Ostatné body samozrejme s výnimkou tých ktoré už na začiatku dala stiahnuť pani primátorka 

ostávajú tak, ako boli v návrhu. " 

PhDr, Martin Lipka, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva predniesol protinávrh 

k návrhu návrhovej komisie - "Môj poslaneck:ý protinávrh je v tomto znení: žiadam, aby bod 21 

bol preradený do časti schvaľuje. " 
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I 8 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

IMesto Prešov 

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

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVA.'IIE č. 19: za: II proti: 7 zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

/-
 Osobitné hlasovanie o bode 7 + zmena l €/m2iročne. 


PREZENTÁCIA 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 20: za: 15 proti: 2 zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: 2 

NávTh neprijatý. 

Hlasovanie o bode 22. 

PREZENTÁCIA - 31 poslancov 

HLASOVANIE ~. 21: za: 29 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

"""""-, Ing. Štefan Kužma, predseda návrhovej komisie "Bod Č. 53 osobitné hlasovanie schvaľuje 

za znaleckú cenu. " 

Hlasovanie o bode 53. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE ~ 22: za: 17 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: l 

Návrh prijatý. 

Strana 26/45 

F - Ms(;;SP-01l24/1 



1•••
' 

e Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlač{lk: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie s týmito schválenými zmenami. ktoré sme 

odsúhlasili. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 23: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

/"- číslo: 2712015 

12. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila v zastúpení vedúcej oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla "Dovoľte mi predložiť materiál, ide o jeden 

prevod na schválenie majetlwvého prevodu alw prípadu hodného osobitného zreteľa. Chcem len 

povedat; že tento majetkový prevod bol prerokovaný v Iwmisií 22.10.2014 a následne v mestskej 

r-. rade 12.1.2015. Uznesenia z mestskej rady a Iwmisie sú súčasťou tohto materiálu. " 

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

MUDr. Vasiľ Janko, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Stanislav 

Kahanec. 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Vasiľa Janka, poslanca mestského zastupiteľstva doplniť 

l €/m2/ročne. 

PREZENTÁCIA 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 24: za: 9 proti: 4 zdržalo sa: 15 

nehlasovalo: l 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok:CS 

Mesto Prešov 

Návrh neprijatý. 

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

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 25: za: 27 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 
~ čislo: 28/2015 

13. Návrh podmienok 	pre výberové konanie na prevádzku platených verejných parkovísk 

a pouličného parkovania v meste Prešov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 

mesta Prešov č. 212014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom územi 

mesta Prešov 

Predkladá: JUDr. rudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

Materiál tvorí plscmnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila v zastúpeni vedúcej oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla "Dovoľte mi predložiť materiál Návrh 

podmienok pre výberové konanie na prevádzku platených verejných parkovísk a pouličného 

parkovania v meste Prešov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov é. 2/2014 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom územi mesta Prešov. K tomuto 

materiálu by som chcela povedať tolko, že pôvodne bolo schválené uznesenie mestského 

zastupiteľstva 540/2014. ktorým mali byť vyhlásené súťažné podmienky na výber prevádzkovateľa 

parkovacích miest. Tieto súťažné podmienky boli spracované vo forme verejnej obchodnej súťaže. 

Boli sice predložené na zasadnutie mestskej rady, ale vzhľadom k tomu, že malo byť vyhlásené 

výberové konanie v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Č. 2/2014, ktoré hovorí. že 

spravovanie mestských parkovísk by mala mať právnická osoba založená alebo zriadená mestom 

Prešov. Táto verejná obchodná súťaž je prístupná pre verejnost; ide o súťažné prostredie pre 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

neurčitých záujemcov. To všeobecne záväzné nariadenie sa týka iba mestských organizácií. alebo 

právnických osôb založených alebo zriadených mestom Prešov, tak preto mestská rada na svojom 

zasadnutí odporučila tieto uznesenia mestského zastupiteľstva zrušiť a žiada primátorku mesta 

vyhlásiť výberové konanie na prevádzku týchto platených parkovísk medzi mestskými 

organizáciami. " 

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

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

r'" Benko, MBA, PhDr. Martin Lipka, PhD., Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Stanislav Ferenc, 

MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Rastislav Mochnacký. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva - ,,žiada, 

aby sa na júnové :r.astupiteľstvo dal prerokovať návrh zmluvy." 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 26: za: 5 proti: 12 zdržalo sa: 13 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o ná"Thu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva 

~ "doplniť do bodu žiada primátorku mesta apo aj by bol pôvodný text, to znamená vyhlásiť 

výberové konanie atď., končí na území mesta Prešov apo b) preveriť doterajšie zmluvné vzťahy 

súvisiace s prevádzkou platených verejných parkovisk a pouličného parkovania a informovať 

mestské zastupiteľstvo. Termin: marcové mestské zastupiteľstvo. " 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE ~ 27: za: 22 proti: O zdržalo sa: 8 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku aj s týmto prijatým návrhom. 

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE l. 28: za: 29 proti: O zddalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 29/2015 

14. 	 Informácia o kreovaní funkcie predsedu a určení sekretára v jednotlivých výboroch 

v mestských častiach 

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

a právnych služieb MsÚ 

Materiál tvorí písonmú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva 

kvality a právnych služieb MsÚ, ktorá uviedla "Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením 

č. 9/2014 zriadilo 7 výborov v mestských častiach mesta Prešov a určilo termíny ich prvých 

r- zasadnutí, na ktorých v súlade so Štatútom mesta Prešov prebiehalo kreovanie fimkcíe predsedu 

a určenie sekretára. Vo všetkých výboroch v mestských častiach s výnimkou výboru v mestskej časti 

č. 5 funkcia predsedu, či už voľbou alebo určením podľa kritéria získanie najvyššieho počtu hlasov 

v komunálnych voľbách je konštituovaná. Výbor v mestskej časti Č. 5 ani po prvom zasadnutí nemá 

svojho predsedu a nemá určeného ani sekretára. Ďalšie informácie máte uvedené v dôvodovej 

správe. " 

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

Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Ľudovít Malaga, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PaedDr. Miroslav 

Benko, MBA, Mgr. Peter Krajňák. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak:, ako je v písomných materiáloch. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE č. 29: za: 19 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 30/2015 
,ŕ""-

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

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

Materiál tvorí písomnú prflohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Milena Kollarčiková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ, 

ktorá uviedla - "Predkladám informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií 

mesta Prešov. Materiál bol predložený na zasadnutie Mestskej rady v Prešove, uznesenie mestskej 

rady je súčasťou materiálu. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., JUDr. Katarína Ďurčanská, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, Ing. Marta Konárová, PhD., Ing. Rastislav Mochnacký, Mgr. Janette Langová, Ing. Stanislav 

Kahanec, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Juraj Hudáč. 

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

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 30: za: 29 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 31/2015 

16. Prerokovanie petícií obyvatel'ov 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 stanovišt'ami pre odpadové 

~--" nádoby na Janouškovej ul. Č. 13. 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ, 

ktorá uviedla - "Predkladám návrh na prerokovanie peticií obyvateľov mesta Pre§ov po a) za 

urýchlené dobudovanie druhej časti komuni1«icie Pavlovičovo námestie Č. 42-45 s prepojením na 

Škultétyho ulicu apo b) za úpravu celého vnútroblokového priestoru spolu so stanavišťami pre 

odpadové nádoby na Janouškovej ul. Č. 13. K uvedenému materiálu by som chcela ešte doda'; že 

tento materiál už bol pripravený na predloženie mestskému zastupiteľstvu v minulom roku. Aj keď 

~ 	 sme to navrhovali, tento materiál nebol zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva. z tohto 

dôvodu ho predkladáme až teraz. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Janette Langová, PaedDr. Miroslav 

Benko, MBA, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Stanislav Ferenc. 

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

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVAl''lE č. 31: za: 27 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 3212015 

17. Prerokovanie peticii obyvatel'ov mesta Prešov vo veci využitia objektu na Jánošikovej ul. 

č.70 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

r- Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila v zastúpení vedúcej oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla - "Dovoľte mi predložiť materiál Prerolwvanie 

petície obyvateľov mesta Prešov vo veci využitia objektu na Jánošílwvej ul. č. 70. Mestu Prešov boli 

doručené petície obyvateľov mesta Prešov. Jedna petícia bola za zrušenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove č. 400/2013, ktorým sa schválil dllwdobý prenájom objektu bývalého 

šlwlského zariadenia MŠ na ulici Jánošíkovej 70 pre Záujmové združenie žien MYMAMY a proti 

zriadeniu azylového domu BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM MYMAMY a zároveň žiadali schváliť zámer 

vybudovania multifunkčného areálu mestom Prešov tak, aby mohlo slúžiť nielen všetkým 

obyvateľom mestskej časti Dúbrava ale aj obyvateľom priľahlých mestských častí. To bola jedna 

,.-. 	 petícia. Druhá petícia obyvateľov mesta Prešov bola za záchranu zdevastovaného objektu bývalej 

MŠ Jánošíková ul. 70 ajelw využitie za zriadenie špecializovaného zariadenia núdzového bývania 

BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Obidve tieto petície boli 

prerokované komisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetlwm mesta dňa 14.l.2015 

a Mestskou radou v Prešove dňa 12.1.2015. Stanovislw alw aj uznesenie týchto poradných orgánov 

sú súčasťou materiálu. Zároveň chcem uviest: že záujmové združenie žien MYMAMY má uzatvorený 

dllwdobý prenájom na obdobie 20 rolwv, zmluva je účinná od 1.7.2013, nájomca začal v tomto 

objekte už s relwnštrukciou, čiže v podstate bol mu schválený nenávratný finančný príspevok. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "K tomuto bodu chcela vystúpiť aj l'v/gr. Sejková 

a takisto pán Kováč. Poprosila by som, aby sme teraz odhlasovali možnosti vystúpenia. Samostatne 
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pre pána Kováča a samostatne pre pani Sejkovú, lebo vlastne zastupujú obidve skupiny petičných 

výborov. Najprv budeme hlasovať o možnosti vystúpiť pána Kováča. Miesto pána Kováča bude 

vystupovaťpani Bodnárová. H 

Hlasovanie o vystúpení pani Bodnárovej. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 32: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

neblasovalo: O 

,~ Návrh prijatý. 

Hlasovanie o vystúpení pani Sejkovej. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 33: za: 28 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Návrb prijatý. 

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

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPR, Mgr. Janette Langová, MUDr. Vasiľ Janko, Štefan 

Hermanovský, Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Stanislav 

~ 	 Kahanec, PhDr. Martin Lipka, PhD., PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Juraj Hudáč, 

JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Rastislav Mochnacký, Ing. Richard Drutarovský. 

Po rozprave nasledovalo vystúpenie pani Bodnárovej a pani Sejkovej. 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, poslankyňa mestského zastupiteľstva 

predniesla návrh "k časti b) platí berie na vedomie a odporúča petícii vyhovid H 

MUDr. Vasiľ Janko, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol návrh "dávam návrh, 

aby sme vyhoveli teda tej žiadosti o BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM MYMAMY, čiže v druhej časti 

uznesenia: berie na vedomie, konštatuje. " 
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Ing. Marta Kollárová, PhD., poslankyňa mestského zastupiteľstva predniesla návrh 

"Chcem vyhovieť v prvom rade občanom Šidlovca, tak: Mestské zastupiteľstvo mesta Pre~ov 

korutatuje po aj že vyhovuje petícii obyvatel'ov mesta Prešov a obyvateľov mestských častí Šidlovec 

a Dúbrava za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove Č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, dlhodobý prenájom 

objektu bývalého ~kolského zariadenia MŠ na ulici Jánošiková atď. pre záujmové združenie 

MYMAMY, Okružná 32, Prešov; po b) nevyhovuje petícii obyvateľov mesta Prešov podľa zákona 

Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za záchranu zdevastovaného objektu 

~~ 	 bývalej MŠ Jánošíkova 70, Prešov - Šidlovec a jeho využitie za zriadenie špecializovaného 

zariadenia núdzového bývania BEZPEČNÉHO tENSKÉHO DOMU pre ženy zažívq!úce násilie 

a ich deti; po c) ruší uznesenie Mestského zastupíteľstva v Pre~ove č. 400/2013 zo dňa 25.6.. ktorým 

sa schválil dlhodobý prenájom objektu bývalého školského zariadenia MŠ na ulici Jánošíkova 70 pre 

Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, Prešov apo d) žiada primátorku mesta Prešov dať 

výpoveď z nájmu nájomníkovi v objekte Jánošíkova 70 uzatvorenej podľa zmluvy č.3301 zo dňa 

27.6.2013; po e) žiada pr/mátorku mesta Pre~ov predlotiť návrh do mestského zastupiteľstva na 

realizáciu zámeru Obnova objektu Jánošíkova 70 v zmysle štúdie z roku 2011 za účelom zriadenia 

multifUnkčného areálu pre obyvateľov mestských častí ŠIdlovec a Dúbrava, ale aj priľahlých 

mestských časti. Termín: mesiac jún 2015. " 

~ Hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH, poslankyne 

mestského zastupiteľstva - "Protinávrh na uznesenie k tomuto bodu: Mestské zastupiteľstvo mesta 

Prešov po aj berie na vedomie, nebudem to celé čítať, to čo tam je v texte a korutatuje, že petícii 

obyvateľov mesta Prešov, text nebudem čítať nevyhovuje. Po b) berie na vedomie, text pre 

BEZPEčNÝ žENSKÝ DOMpre ženy a korutatuje, te petícii vyhovuje. " 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č.34: za: 19 proti: 2 zdrialo sa: 8 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 33/2015 
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18. Návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 536/2014 zo dňa 26.5.2014 k ústnej informácii 

k petícii obyvatel'ov mesta Prešov a obyvatel'ov časti Ticha Dolina, ulica Pri Delni 

a Chmeľová ulica proti investičnému zámeru "SKC Projekt Slovakia - nová zlievareň, 

Záborské", navrhovateľa SKC fondry, s. r. o., Sol'nobanská 7, 08005 Prdov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice . 

.~ 
Materiál predložila v zastúpeni vedúcej oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladáme materiál Návrh na zrušenie 

časti uznesenia MsZ Č. 536/2014 zo dňa 265.2014 k ústnej informácii k petícii obyvateľov mesta 

Prešov a obyvateľov časti Ticha Dolina, ulica Pri Delni a Chmel'ová ulica proli investičnému 

zámeru "SKC Projekt Slovakia - nová zlievareň, Záborské': navrhovateľa SKC fondry, s. r. o., 

Prešov. Vzhľadom na to, že spoločnosť FUNDERIA odstúpila od realizácie investičného zámeru 

SKC Projekt Slovakia - nová zlievareň, Záborské, tak bola petícia v časti týkajúcej sa mesta 

Prešov. .yhodnotená ako neopodstatnená. Na základe tejto skutočnosti, preto je tu predložený 

návrh na zrušenie časti uznesenia mestského zastupiteľstva 536/2014, ktoré po odstúpení zámeru 

výstavby zlievarne tiež je už bezpredmetné. " 

~ 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 35: za: 24 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 34/2015 
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19. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 55912014 zo dňa 16.6.2014 k infonnativnej správe 

o príprave stavby "Mestský cmtorln Prellov - Šváby" 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materíál predložila Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ, 

ktorá uviedla - "Predkladám návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 559/2014 zo dňa 16.6.2014 

k informatívnej správe o príprave stavby "Mestský cintorín Prešov Šváby". Vroku 2014 bola 

realizovaná terénna časť archeologického výskumu na časti územia Mestského cintorína Prešov 

Šváby a Io konkrétne na ploche zadefinovanej ako l. etapa - časťA. Zároveň bolo prijaté uznesenie 

559/2014 lak, ako je to uvedené v dôvodovej správe v tomlo materiáli. V rámci prípravy stavby sme 

sa istým spôsobom posunuli, preto predkladáme tenlo návrh na zmenu uznesenia. " 

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

Mgr. Janette Langová, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PaedDr. Miroslav BenkQ, 

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

Mgr. Janette Langová, poslankyňa mestského zastupiteľstva predniesla doplňujúci návrh 

k návrhu na uznesenie - "Dávam návrh na doplnenie uznesenia a to doplniť bod cJ zvolať 

rokovanie za účasti zástupcov projektanta, organizačných útvarov mestského úradu a poslancov 

meslského zastupiteľstva a zástupcov Technických služieb mesta Prešov ako prevádzkovateľa 

a správcu cintorína na prehodnotenie súčasného stavu a schválenie ďalšieho postupu. " 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva predniesol doplňujúci 

návrh k návrhu na uznesenie - "Ja mám vedomost; že za posledné 2 alebo 3 roky na mestský úrad 

prišli minimálne dve žiadosti a to sú ľudia, súkromníci, ktorl plánujú tomuto mestu pomôcť aj inou 

formou. Formou, ktorá je aj v iných krajinách úplne bežná, aj v takom katolíckom Poľsku, ako je 

krematórium a urnové háje aja by som bol veľmi rád, keby na to stretnutie boli prizvanf aj tfta 
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dvaja ľudia, lebo naozaj to, čo ponúkajú tomuto mestu a ak božie mlyny budú mlieť a budú 

a spravodlivosť na svete bude, ľudia sa budú aj rodiť, ale bohužiaľ aj umierať a to miesto sa raz 

zaplní a my by sme mali koncepčne a robíme PHSR myslieť na to, čo tu bude o 10-15 rokov. Čiže 

ja si myslím, že nie je zlé na toto stretnutie prizvať aj týchto dvoch zástupcov s týmto nápadom, 

s touto investíciou, ktorú plánujú urobiťpre mesto a hlavne ušetriť aj peniaze mestu, ale to by oni 

predstavili sami, to je len taký nápad. " 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomných materiáloch s doplnením, ktoré 

r-. navrhla pani poslankyňa Mgr. Janette Langová a pán poslanec PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., v tom 

bode c), čo sa týka prizvania zástupcov technických služieb a tých dvoch spoločnoSlí. 

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE čo 36: za: 28 proti: O zdrialo sa: O 

neblasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo scbválilo uznesenie 

číslo: 3512015 

20, Prerokovanie upozornenia prokurátora podanébo podl'a § 28 ods, l zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

,...... 

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

a právnych služieb MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva 

kvality a právnych služieb MsÚ, ktorá uviedla "Predkladám materiál pod názvom Prerokovanie 

upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov. Okresný prokurátor v upozornení, ktoré predložil v súlude 

s citovaným zákonom apeluje na nečinnost' mesta Prejov, keďže vo Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Prešov Č. 113/2003 o rykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov tzv. Zásat.{y o kontrole 
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a Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č, 162/2007 o symboloch mesta Prešova mestských 

insígniách a ich používaní aj napriek zmene legislatívy sa naďalej vobsahu týchto všeobecne 

záväzných nariadení používajú neúčinné právne normy. Prokurátor navrhuje prerokovať 

upozornenie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zosúladiť obsah týchto nariadení 

so zákonnjm znením, Mestský úrad v Prešove prehodnotil existenciu Všeobecne záväzného 

nariadenia 113/2003 o kontrole, tzv, VZN o kontrole a dospel k záveru, že nie je účelné ha ponechať 

v platnosti, totiž obsah i proces kontroly komplexne upravujú všeobecne záväzné právne predpisy: 

ako zákon 369/1990 o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov, zákon Č. 502/2001 

ofinančnej kontrole a internom audite v znení neskorších predpisov, zákon Č. 9/2010 o sťažnostiach""" 
v znení neskorších predpisov, či zákon 8511990 o petičnom práve, Navyše základné pravidlá, ciele 

a spôsob vykonávania finančnej kontroly upravuje Smernica primátora mesta Prešov SP-20 

vykonávanie vnútornej finančnej kontroly vpodmienkoch mesta Prešov, Čo sa týka Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 16212007 o symboloch mesta Prešov a mestských insigniách a ich 

používaní v súčasnosti prebieha legislatívny proces jeho zmeny tak, aby zodpovedal požiadavkám 

vyplývajúcim v upozornení prokurátora a súčasnému právnemu stavu, Dovolim si aj informovať 

mestské zastupiteľstvo, že v súčasnosti na mestskom úrade prebieha proces nejakej revidencie 

týchto všeobecne záväzných nariadení a to nielen z pohľadu ich zákonností ale vôbec z pohľadu 

účelnostiponechať ich v platnosti, pripadne vykonaťnejakú novelu. " 

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

Ing. Richard Drutarovský a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

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

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE č.. 37: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 36/2015 
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21. Informatívna správa o realizácii investícií a opráv nad rámec bežných opráv nájomcom 

HC Prešov, občianske združenie, Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov na prenajatom 

majetku Zimný štadión vrátane areálu, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, právnička oddelenia mestského majetku MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál 	 predložila v zastúpení vedúcej oddelenia JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 

/'" 	 oddelenia mestského majetku MsÚ, ktorá uviedla "Predkladám Informatívnu správu o realizácii 

investícií a opráv nad rámec bežných opráv nájomcom HC Prešov, občianske združenie, Pod 

Kalváriou 50 na prenajatom majetku Zimný štadión vrátane areálu, ktorý je vo vlastníctve mesta 

Prešov. Táto informatívna správa bola prerokovaná komisiou mestského zastupiteľstva dňa 

14.1.2015. Chcem Vás poprosiť, že v tejto správe presne je uvedené, čo malo urobiť občianske 

združenie nad rámec povinností v zmysle časového a vecného harmonogramu a v tomto materiáli 

konkrétne informatfvna správa je tam v odstavci v roku 2012-2013, že majú urobiť rekonštrukciu 

kúrenia a následne v roku 2012 rekonštrukcia kúrenia, chcem poprosiť a sa ospravedlňujeme tam 

trošku je taký preklep, rekonštrukcia osvetlenia a potom v roku 2012 rekonštrukcia kúrenia, 

ďakujem za pochopenie. A ešte dovolím si Vás upozorniť, že medzi nájomcom a mestom Prešov 

v súčasnosti prebieha súdny spor. Mesto Prešov dalo nájomcovi ešte v minulom roku výpoveď, on 
,-. 	 to napadol, že tento nájomný vzťah trvá, zmluva je tam s nájomcom do roku 2015 do konca tohto 

kalendárneho roka. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Mgr. Peter Krajňák, Ing. Stanislav 

Kahanec, Ing. Juraj Hudáč. 

Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol doplňujúci návrh 

k návrhu na uznesenie - "Dovolím si návrh na uznesenie upravil': teda mestské zastupiteľstvo berie 

na vedomie ostáva pôvodný text a doplní sa časť žiada primátorku mesta predložiť mestskému 
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zastupiteľstvu návrh súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu 

Zimného ftadióna v Pre§ove. Termín: aprílové mestské zastupiteľstvo 2015 . .. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie - berie na vedomie + žiada primátorku mesta predložiť 

mestskému zastupiteľstvu návrh súťažných podmienok na prenájom Zimného štadióna, april 2015 

(tak ako to predniesol Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva) 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 38: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 
/"'. nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 37/2015 

22. 	Informatívna správa o zmene členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické 

služby mesta Pre§ov, a. s., za Mesto Prešov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 


~ Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla -" Máte pred 

sebou rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti technické služby vykonávajúce 

pôsobnosť valného zhromaždenia. V dôvodovej správe máte vysvetlené, prečo som sa rozhodla 

prijať toto rozhodnutie jediného akcionára . .. 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVAl'l'IE č. 39: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 38/2015 

23. 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 Šarišsk~ ved6ca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 
",-. Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Iug. Jana Šarišská, vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd 

MsÚ, ktorá uviedla - "l1iformatívnu správu o služobných cestách a ich finančných náhradách 

zamestnancov mesta Prešov vrátane primátora mesta Prešov od 1.1.2013 do 26.5.2014 

predkladáme na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 545/2014 zo dňa 

26.5.2014. Už tento dátum od požiadania o informácie ohľadom služobných ciest a výdavkov na ne 

vynaložených naznačuje, že ide o dosť dlhý čas od prípravy tohto materiálu. Tento bol skutočne 

vyhotovovaný promptne, takmer obratom od požiadavky a svedčí o tom aj zverejnenie, resp. 

predloženie informácií o tu predložených služobných cestách médiám už 30.6.2014. Na 

prerokovanie v mestskom zastupiteľstve bol pripravený v letných mesiacoch, nebol prerokovaný 

~ a nepoznám dôvody jeho neprerokovania vmestskom zastupiteľstve a nie som ani kompetentná sa 

k tomu vyjadriť. Chápem, že v niektorých z Vás vyvolávajú predložené údaje určité pochybnosti, čo 

bolo naznačené už na rokovaní mestskej rady, no chcem len zdôrazniť. te pri príprave sme 

vychádzali z údajov, ktoré boli pred/otené na vyúčtovanie. K vyhotoveniu tohto materiálu sme 

pristupovali ozaj zodpovedne, príprava materiálu bola dosť náročná, nakoľko evidencia služobných 

ciest bola vedená len podľa osôb a nie podľa pracovných ciest, na ktorých sa zúčastňujú viacerí 

zamestnanci a tiet sa ich týkajú rôzne ďalšie výdavky ako sú rôzne výdavky, ktoré sú zúčtované 

v rôznych dňoch, v rôznej forme banka, hotovost; ďalej rôzne osobitné výdavky sú hradené takisto 

z účtu, napríklad letenky nie sú pripojené pri cestovnom doklade a pod. Sú proste založené niekde 

inde. talde bolo to dosť náročné a spojiť všetky tieto náklady spolu podľa konkrétnych pracovných 

ciest bolo dosť prácne. Taktiež nebolo predmetom tejto správy hodnotiť výsledky jednotlivých 
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služobných ciest, opísaných v správach o pracovnej ceste a tiež nie je v mojej kompetencii 

posudzovať ich oprávnenosť. Oprávnenosť posudzuje priamy nadriadený zamestnanec, prípadne 

prednosta alebo primátor. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade v Prešove dňa 12.1.2015 

s prijatím uznesenia é. 10/2015, ktoré je súčasťou tohto materiálu. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Katarína Ďurčanská, 

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec a Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície 

r- v Prešove. 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol doplňujúci 

návrh k návrhu na uznesenie .,Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku, aby nám 

na zastupiteľstvo vjanuári 2016 predložila správu o prehľade zahraničných a tuzemských 

služobných cestách za rok 2015. " 

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 40: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

r- Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol doplňujúci návrh 

k návrhu na uznesenie - "doplňuje sa časť žiada prímátorku mesta prijať opatrenia k efektivnemu 

schvaľovaniu služobných ciest zamestnancov mesta. " 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 41: za: 24 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: l 

Návrh prijatý. 
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Hlasovanie o materiáli ako celku spolu s návrhom PaedDr. Miroslava Benka, MBA, 

poslanca mestského zastupiteľstva a návrhom Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 42: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

,...--.. 

Mestské zastupiteI'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 39/2015 

24. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupitel'stva 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., JUDr. Katarína Ďurčanská, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Rastislav 

Mochnacký, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. StalÚslav Ferenc, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Ľudovít 

Malaga, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 
~ 

Mestské zastupitel'stvo v rámci tohto bodu neprijímalo žiadne uznesenie. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 21.45 hod. - "Konštatujem, že bol program 

dnešného 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov vyčerpaný. Ďakujem všetkým 

prítomnj'm za účast'a vyhlasujem dnešné 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva za ukončené. 
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Zápisnica z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je spracovaná na základe 

zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. 

PaedDr. JozefSMETANA, v. r. 

prednosta MsÚ 

Zapisovatel'ka: 

Mgr. Svetlana Bučková, v. r. 

Ing. Andrea TURČANOvA, v. r. 

primátorka mesta 

Overovatelia zápisnice: 

Valéria Drobňáková, v. r. 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., v. r. 
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