
9 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZápÍs nÍca 


zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 


ktoré sa konalo dňa 16.2.2015 


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


Predsedajúci: Ing. Andrea Turča!1ová, prirnátorka mesta 
/"""' 

Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 30 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní poslanec mestského zastupiteľstva - JUDr. René Pucher 

Prítomní zamestnanci mesta: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 

Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

Ing. Marián Harčarik, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Ing. arch. Vladimír 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 oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ 

Ing. Milena Kollarčíková, vedúca oddelenia investičnej výstavby MsÚ 

PaedDr. Peter Javorský, PhD., vedúci oddelenia projektového manažérstva 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. Katarina Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ 

JUDr. Ľudmila Vargová, právnička 
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e Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Jana Vrteľová, projektová manažérka 

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

Bc. JozefVerbovský, asistent primátorky mesta 

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

JUDr. Sylvia Bobková, právnička 

Iveta Fecková, 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. Peter Janus, výkonný riaditeľ DPmP, a. s. 

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

Anton Rokošný, konatel' saZúPc, s. r. o. 

ŕ". 

ROKOVANIE 
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e Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

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

Turčallová, primátorka mesta. Privítala poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov mestskej 

príspevkovej organizácie a obchodných spoločností s účasťou mesta, zástupcov médií 

a prítomných obyvateľov mesta. 

/"' 

Za 7.apisovateľku bola predsedajúcou určená zamestnankyňa mesta Mgr. Svetlana Bučková. 

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

PhDr. Martin Durišin, PhD. 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

PREZENTÁCIA- 30 prítomných poslancov 

Predsedajúca oznámila, že z 31 poslancov je prítomných 30, čím skon..~tatovala, že 

""' 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné. 

V súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predsedajúca informovala o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Prešove, ktorý bol vydaný dňa 13.2.2015 a nadobudne účinnosť 1.3.2015. Kompletné vydanie 

nového Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove bolo poslancom mestského 

zastupiteľstva predložené na stôL 

Predsedajúca ďalej uviedla, že návrh programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. 
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Mesto Prešov 

V bode "Rôzne" bol predložený materiál: 

• 	 Výzva na zaplatenie - nezrovnalosti č. :K21l01055 k projektu Strategický plán rozvoja l'udských 

zdrojov MsÚ v Prešove, ITMS: 27110230112 

Predsedajúca z rokovania stiahla bod č. 6 Návrh na schválenie majetkového prevodu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa a navrhla v čase medzi 16.00 až 16.30 hod. vyčleniť čas na 

prípadné vystúpenia prítomných obyvateľov mesta v časovom limite max. 5 minút v rámci 

osobitného bodu programu "Vystúpenia obyvatel'ov mesta". Lehota na prihlásenie sa s diskusným 
r-

príspevkom u predsedajúceho uplynie o 15.50 hod., pričom max. počet diskusných príspevkov je 6. 

V prípade, že obyvatelia vyčerpú svoje diskusné príspevky skôr ako o 16.30 hod., bude sa plynule 

pokračovať v ďalšom programe zasadnutia. Poprosila, aby reakcie poslancov MsZ na vystúpenia 

obyvateľov boli až v rámci bodu "Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov". V novom návrhu 

Rokovacieho poriadku MsZ bude táto možnost' vystúpenia obyvateľov mesta bližšie upravená. 

K 	návrhu programu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o schválení návrhu programu 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 1: za: 30 proti: O 	 zdržalo sa: O 
r 

nehlasovalo: O 

Program 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

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

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

2. 	 Návrh na zriadenie :Kávrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a vol'ba jej 

členov. 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Preiov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

3. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...12015, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadeníe mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských 

insígniách a kh používaní. 

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

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). 

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

a právnych služíeb MsÚ 

5. 	 NávTh na schválenie majetkových prevodov. 

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

6. 	 Návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podník mesta Prešov, a. s. 

Predkladá: Mgr. 	Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností 

MsÚ 

Rôzne: 

7. 	 Výzva na zaplatenie - nezrovnalosti č. N21101055 k projektu Strategický plán rozvoja 

ľudských zdrojov MsÚ v Prešove, ITMS: 27110230112. 

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

8. 	 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. 

9. 	 Vystúpenie obyvateľov mesta. 

10. 	 Záver. 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

členov 

V súlade s programom 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bolo potrebné 

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

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

a zvolilo jej členov na základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva 

v poslaneckých kluboch. Odporučila, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení na základe ,.... 
návrhov predsedov poslaneckých klubov títo poslanci mestského zastupiteľstva: 

Za Poslanecký klub KDH. SDKÚ·DS. MOST - HlO, SIEŤ. NOVA: 


MUDr. Vasil' Janko 


Valéria Drobňáková 


Ing. Marta KoIlárová, PhD. 


Za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanci: 


PhDr. Mikuláš Komanický 


PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 


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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 25 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: 3 

Primátorka mesta skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým 

zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 40/2015 
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e 	 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

3. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prdov č. • • ./2015, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 

a mestských insígniách a ich používaní 

Predkladá: Mgr. Mária Pu1nocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 


Materiál tvori písomnú pn10hu zápisnice. 


Materiál predložila Mgr. Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ, ktorá 
,, 

uviedla "Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia meni Všeobecne záväzné nariadenie 

Č. 162/2007 v článku 16 ads. 2 Pokuty a sankcie. Táto zmena sa robí na základe upozornenia 

prokurátora. " 

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

Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., Ing. Ľudovít Malaga, PaedDr. Miroslav Benko, 

MBA. 

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

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 29 proti: O zdrialo sa: l 
r-. 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 4112015 

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) 

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

a právnych služieb MsÚ 

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

Materiál predložila JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením oddelenia manažérstva 

kvality a právnych služieb MsÚ, ktorá uviedla "Dovolím si predlotiť návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa zrušuje Všeobecne záv(Jzné nariadenie mesta Prešov 

é. 113/2003 o vykonaní kontroly v samospráve mesia Prešov (Zásady o kontrole). Podrobné dôvody 

na takýto postup sú uvedené v dôvodovej správe a ja si len dovolím pripomenúť, te zrušením tejto 

normy samospráva neostane bez pravidiel, ale útvar hlavného kontrolóra pripraví normu, ktorá 

bude vo forme zásad a tielo zásady bude schvaľovaťmestské zastupiteľstvo. .. 
,,

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

Ing. Ľudo"it Malaga, Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta. 

Hlasovanie o ná"Thu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných materiáloch. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 4212015 
r- 

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila JUDr. Katarína Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku MsÚ, 

ktorá uviedla -" Predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie majetkových prevodov, 

ktoré boli prerokované komisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta dňa 

14.1.2015 a mestskom radou dňa 2.2.2015. Výpis z uznesenia komisie, ako aj samotné uznesenie 

mestskej rady máte v materiáli. Vzhľadom na to, te kjednotlivým majetkovým prevodom máme 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

teraz k dispozícii aj fotodokwnentáciu, tak by som chcela poprosit' réžiu o súčinnosť. Pôjdem 

postupne podla poradových čísel. Takte poradové číslo 1 je návrh na zrušenie uznesenia, jednalo 

sa o zámer predaja časti pozemku v lokalite Ul. Jána Pavla IL, to znamená ulica pri Mestskej hale. 

Zrušenie uznesenia predkladáme z dôvodu, že žiadateľ stiahol svoju žiadosť. Poradové číslo 2 

zámer predaja pozemkov v lokalite ulica Orgovánová za účelom dodatočného majetkovoprávneho 

usporiadania pod prístavbou garáže k rodinnému domu. Jedná sa o dodatočné majetkovoprávne 

vysporiadanie najmä z dôvodu, že hranica komunikácie pred rodinným domom žiadateľov bola 

v teréne oproti stavu v katastrálnej mape posunutá. Navrhovaná cena žiadateľmi je 500 € za celok, 
r-

navrhovaná cena komisiou je v zmysle znaleckého posudku. Poradové číslo 3 zámer dlhodobého 

prenájmu nehnuteľnosti, konkrétne nebytového priestoru v stavbe bez súpisného čísla v lokalite 

Kmeťovo stromoradie. Jedná sa o nebytový priestor, ktorý je vytvorený pod schodiskom z ulice 

Svätoplukovej na Kmeťovo stromoradie a žiadateľ pán Mgr. Girašek ho chce využívať na 

uskladnenie betlehemu. Priestor má cca 20 m~ je potrebné ho vypratať a uznesenie znie na dobu 

5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov, čo je vlastne stanovisko majetkovej komisie. Poradové číslo 4 

jedná sa o zámer prenájmu nebytového priestoru ako prEpad hodný osobitného zrete/a. Je to radová 

garáž, ktorá je využívaná za účelom autoumyvárky ajedná sa o predlženie už aktuálnej nájomnej 

zmluvy. PrEpad hadný osobitného zreteľa vidíme v tom, že sa jedná o adresnosť prevodu, to 

znamená, predlženie nájmu tomu istému nájomcovi, ako vidíte v časti GI Cena je 27,50 €1m2
, čo je 

aktuálne aj trhová cena. Poradové číslo 5 jedná sa o zámer prenájmu nehnuteľnosti, znova sa jedná 
.'""' 

o nebytové priestory pre Občianske združenie ŠARiŠ 69, sú to nebytové priestory na IL NP na 

Jarkovej č. 2. Žiadatelia majú aktuálnu nájomnú zmluvu, ktorá je platná do 31.1.2015 a žiadajú 

ojej predlženie na dobu neurčitú. Znova ako pri predchádzajúcom prípade, prípad hodný 

osobitného zreteľa vidíme v tom, že ten prevod je adresný. To znamená, jedná sa o predlženie nájmu 

tomu istému nájomcovi s tým, že cena je trhová v zmysle smernice primátora. Poradové číslo 6 

zámer prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť VINCI Park Slovakia na dobu neurčitú. 

jedná sa o nebytové priestory na Slovenskej 40, to znamená nebytové priestory v Župnom dome. 

Takisto prípad predfženia nájomnej zmluvy, ktorú má žiadateľaktuálne do 31.1.2015. PrEpad hodný 

osobitného zreteľa vidíme znova v adresnosti tohto prevodu, nájomné je trhové 83 €lm2Iročne. Pri 

tomto prEpade si dovolím spomenúť, že bola už diskusia aj na mestskej rade o tom, či na dobu 

neurčitú alebo na dobu určitú vzhľadom na to, že spoločnost' využíva tento priestor ako kanceláriu 
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S Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

v súvislosti s poskytovaním aktuálnych služieb pre mesto Prešov. Tu si dovolím podotknút; že sme 

nechali uznesenie na dobu neurčitú s tým, že spoločnosť PREŠOV REAL vlastne má pripravené 

nájomné zmluvy tak, že je tam výpovedná doba 1 mesiac, to znamená kedykoľvek sa bude dať tento 

nájom ukončiť. Poradové číslo 7 jedná sa o majetkový prevod, ktorý je už v časti neschval'uje. Je to 

zámer predaja časti pozemku v lokalite Ul. K Surdoku žiadateľom spoločnosťou KOVSMOL, ktoré 

tam má prevádzku a žiadal využívať tento pozemok ako parkovacie miesta kjeho podnikateľskej 

prevádzke. Jedná sa o tú časť, kde porkujú automobily na fotke. Poradové číslo 8 znova je to 

lokalita Ul. K Surdoku. Je to zámer predaja pozemku za účelom využívania ako prístupovej 
,-., 

komunikácie k záhradkárskej osade, v ľavej časti pozemok za tým plotom. Rovnako je v časti 

neschvaľuje, je tam aj negatívne stanovísko hlavného architekta mesta. Posledné je lloradové číslo 

2. je to zámer predaja častí pozemku na ulici Justičnej. iiadateľom je spoločnosť LABAŠ, ktorá je 

vlastníkom a prevádzkovateľom Supermarketu FRESH na Justičnej ulici a žiadateľ vlastne žiada 

kúpu tejto časti pozemku za účelom vybudovania pristupu pre zásobovanie tohto supermarketu zo 

zadnej časti. Stanovisko komisie bolo neodporúča, ten priestor je zatiaľ verejne prístupný. " 

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

Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Ľudovít Malaga, 

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Janette Langová. 

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

PREZENT ÁCIA - 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 5: za: 30 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 4312015 
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Mesto Prešov 

6. Návrh na zmenu Stanov akciovej spolo~nosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 

Predkladá: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných činností 

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia verejnoprospešných 

"'"" 	 činnosti MsÚ, ktorý uviedol - "Predkladám Vám materiál Návrh na zmenu Stanov obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. V súvislosti so zámerom mesta Prešov vypísať 

výberové konanie na prevádzkovateľa platených parkovísk a pouličného parkovania nám bola 

doručená písomná žiadosť zástupcov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik, a. s. Nakol1w táto 

činnosť rozšírenia predmetu spadá do kompetencie mestského zas/upitelslva. predkladáme Vám 

uvedený materiál na prerokovanie. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, 

PhD., MPH. 

/'-- Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných materiáloch. 

PREZENTÁCIA - 30 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 4412015 
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7. Výzva na 	zaplatenie - nezrovnalosti Č. N21101055 k projektu Strategický plán rozvoja 

I'udských zdrojov MsÚ v Prešove, ITMS: 27110230112 

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

Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 

Materiál predložil PaedDr. Peter Javorský, PhD., vedúci oddelenia projektového 
/'" 	

manažérstva MsÚ, ktorý uviedol - "Predkladám materiál Výzva na zaplatenie nezrovnalosti 

é. N21101055 kprojektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov MsÚ v Prešove, 1TMS: 

27110230112. K tomuto materiálu poviem. že bol materiál predložený na komisiu mestského 

zastupiteľstva finančnú, plánovaciu a správy mestských organizácii, kde bol schválený 

s pripomienkami. Tieto pripomienky sú už zapracované v danom materiáli. " 

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

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter 

Krajňák, Ing. Marta Kollárová, PhD., RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, 

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

,....... 

Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol návrh na uznesenie 

"Uznesenie zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, dňa: 16.2.2015 kvýzve na 

zaplatenie nezrovnalosti Č. N21J01055 kprojektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov MsÚ 

v Prešove, ITMS: 27110230112 a k rozpočtovému opatreniu Č. 1: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

výzvu poskytovateľa -- Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR na zaplatenie 

nezrovnalosť Č. N21101055, prijímateľMesto Pre.fov, kód ITMS: 27110230112 zo dňa 8.1.2015; 

kon.ftatuje. že 

prijímateľ - Mesto Pre.fov je povinné vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky prijaté na 

realizáciu projektu s názvom "Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov", kód ITMS projektu: 
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27110230112 v sume predstavujúcej rozdiel medzi deklarovaným výdavkom a výdavkom 

uznaným Komisiou, t. j. v sume 21 787,11 eur spolu s úrokmi z omeškonia vo výške 9,00 % ročne 

až do zaplatenia, t. j. 5936,22 eur; 

schval'uje 

rozf!OČtové opatrenie čo 1 takto: 

ÚPRA VA ROZPOČTU VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI 

Program Č. 5 - Ekonomiko afinancie 

5.1 0111 63300652 1 Rezerva na nepredvídané výdavky -27723,33 f 
,""' 

Program čo 9 Strategický rozvoj 

9.1 0111 637037541 501 Vráteniefinanéných prostriedkov - projekt Ľudské zdroje 27723,33 ť. 

Toto je návrh na uznesenie, ktorý upresňuje to uznesenie, ktoré máte ry vpredloženom materiáli 

a rieši okrem toho, aby nevznikoli dlhy, tak rieši to práve tým schválením rozpočtového opatrenia. 

Teraz dostávate na stôl akurát tento návrh, chcem Vás paprosit; aby ste brali ten názov tohto 

materiálu aj s tým doplnením, ktoré tam vy v názve nemáte. Vám sa tam končí, že k výzve na 

zaplatenie atd:, konči tým čfselným kódom aje to zároveň aj výzva k rozpočtovému opatreniu č. 1, 

takže toto Vás poprosím, keby ste akceptovali, ostatné číselné údaje máte uvedené v materiáli, ktorý 

teraz dostávate na stôl, čiže toto uznesenie rieJi jednak zaplatenie toho rozdielu, ktorý bol neuznaný 

a jednak sa to rieJi cez rozpačtové opatrenie. Toto doplnenie k rozpočtovému opatreniu čo 1, tak to je 

tam doplnené predovšetkým preto, aby patom, keď budeme hľadať tento materiál, tak sme ho 
/""' 

nehľadali niekde pri nejakom materiáli a výzve na zaplatenie, ale aby sme už v názve mali, že je to 

zároveň rozpočtové opatrenie čo 1, aby sme ho potom mohli nájsťv materiáloch v budúcnosti. " 

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

mestského zastupiteľstva. 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: 28 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo; 45/2015 
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8. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupitel'stva 

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

Ing. Stanislav Kahanec, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Juraj Hudáč, Mgr. Janette Langová, 

MUDr. Vasiľ Janko, doc. PhDr. Štefánia An~íková, PhD., MPH, Štefan Hermanovský, 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Valéria Drobňáková, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Renáta FedoTČíková, 
'"' Ing. Marta Kollárová, PhD., JUDr. Katarína ĎurČaI1ská, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Marcela 

Holingová a Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta, Ing. Vladimír Ligus, hlavný architekt 

mesta, Ing. Jana Vrteľová, projektová manažérka. 

Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta - "Ja si ctím zákon, takže musím vystúpiť, aby 

nedošlo k nejakým nezrovnalostiam, ale v každom prípade za prvé chcel by som poďakovať sa za 

prijatie dnes tu, ďakujem aj za potlesk, páni poslanci a poslankyne, ja zase tlieskam každému, ktorý 

ten môj boj, ktorý tu rok trval, pri tom mojom boji nekľučkoval a každý si dokázal aj povedať svoj 

názor v tomto smere. Myslím si, že a chcem veríť tomu, paní prímátorka a v.fetci ako sme tu, že 

praktiky, ktoré tu sa diali, odišli v minulom roku už do zabudnutia. A keďže si ctím zákon, tak Vám 

dovolím si prečítať jedno ustanovenie ZO zákona 369, to znamená zo zákona o obecnom zriadení 
.~ 

v § l8f Úlohy hlavného kontrolóra v bode e) hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu 

nojmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dni po uplynutí kalendárneho roku, 

Keďže som dnes nastúpil do práce, skoro fakt rok a deň, do roka a do dňa, takže iste uznáte, že túto 

svoju povinnosť som si nemohol splniť, ani nemôžem splnil; pretože zastupiteľstvo najbližšie bude 

až 30. marca a zároveň si ju nemôžem splniť aj z toho dôvodu, že som vlastne fakticky túto činnosť 

v minulom roku nevykonával. Bol by som veľmi rád, ak by ste túto moju informáCiu dnes zobrali no 

vedomie a poprosím pani primátorka, ak je to možné, aby si dala hlasovať o uznesení, ktoré v tejto 

chvíli chcem novrhnúť, aby nedošlo do budúcno k nejakým nezrovnalostiam. Chcem, aby: Mestské 

zastupiteľstvo v PreJove berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta Pre.fov 

o nemožnosti splnenia ustanovenia zákona Č. 369/1990 Zb. § l8fbod J písm, e). " 
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Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - .,Poprosím niektorého z poslancov, aby si 

osvojil toto uznesenie a predložil ho. aby sme neporušili rokovací poriadok. " 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva - "Osvojujem si tento návrh pána 

hlavného kontrolóra Ernsta a zároveň ho aj v mene poslancov opäť vítam v tejto rokovacej sále. " 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva - "Navrhujem doplniť to 
r--, 	

uznesenie, kroré tu bolo navrhnuté o časť mestské zastupiteľstvo žiada hlavného kontrolóra mesia 

pripraviť Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 a ďalšia odrážka Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na nasledujúcich ,vesť mesiacov s tým, te správu a plán pripraví a predloží na 

najbližšie marcové zasadnutie. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Takže. aby som zopakovala, o čom budeme 

teraz hlasovať: Mestské zastupiteľstvo v Prešove berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 

mesta Prešov o nemožnosti splnenia ustanovenia zákona Č. 369//990 Zb. o obecnom zriadení § 18f 

bod l písm. ej za rok 2014 a zároveň Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada hlavného 

kontrolóra pripraviť Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 a Plán kontrolnej činnosti na šesť 

mesiacov roku 2015 a predložiťdo mestského zastupiteľstva 30.3.2015. " 
r-. 

Hlasovanie o uznesení tak, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE ~. 8: za: 2l proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 4612015 
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9. Vystúpenie občanov mesta 

Do tohto bodu sa prihlásil jeden občan, pán Jaroslav Kočiš za OZ HC KOCA PREŠOV. 


Nasledovalo vystúpenie pána Jaroslava Kočiša v časovom limite max. 5 minút. 


Pán Kočiš vo svojom vystúpení upozornil na katastrofálnu situáciu a podmienky na Zimnom 


štadióne a žiadal o ich urýchlené riešenie a zároveň predložil návrh na výstavbu nového športovo

relaxačného centra. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 16.11 hod. - "Keďže ďalší z občanov prihlásení 

neboli, tak sme v závere nášho rokovania. Vážené panie poslankyne. vážení páni poslanci, váženE 

prítomní týmto bol program dnešného 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

vyčerpaný. Ďakujem všetkým prítomným za účasť a vyhlasujem dnešné 4. zasadnutie mestského 

zastupiteľstva za ukončené. .. 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je spracovaná na základe 

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

PaedDr. Jozef SMETANA, v. r. Ing. Andrea TURČANOVÁ, v. r. 

prednosta MsÚ primátorka mesta 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková, v. r. PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r. 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
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