
9 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

zo 4. zasadnutia 

Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 13.4.2015 


Prítomní členovia MsR: 

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

PhD. , Ing. Juraj Hudáč, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Mikuláš 

Komanický, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Štefan Kužma 

Neprítomný člen MsR: 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Prítomná: 

Ing. Andrea Turčanová, primátor ka mesta 

Ďalší prítomní: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Eduard Vokál, vedúci oboru 

vnútornej správy MsÚ, JUDr. Sylvia Bobková, právnička, PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, 

PhD., hovorkyňa primátorky mesta, Milan Grejták, odborný referent, Mgr. Svetlana Bučková, 

zapisovateľka 

ROKOVANIE: 
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9 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

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

mesta. Privítala členov mestskej rady a ostatných prítomných. 

Na začiatku zasadnutia MsR z IO členov bolo prítomných 9 členov MsR - prímátorka mesta 

skonštatovala, že MsR v Prešove je uznášaniaschopná. 

Za zapisovateľku bola určená zamestnankYňa mesta: 

Mgr. Svetlana Bučková 

Za overovateľov uznesení a zápisnice boli určení títo členovia mestskej rady: 

Ing. Richard Drutarovský 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

Primátorka mesta informovala, že návrh programu 4. zasadnutia Mestskej rady v Prešove 

bol stanovený v pozvánke. V rámci bodu "Rôzne" bol predložený "Návrh na zmenu zriaďovacej 

listiny Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 Ol Prešov" . 

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

Mgr. Peter Krajňák. 

Mgr. Peter Krajňák, člen mestskej rady - Do bodu "Rôzne" zaradiť bod " Informatívna 

správa o príprave stavby Mestský cintorín Prešov - Šváby." 
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8 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR spolu s návrhom Mgr. Petra Krajňáka, člena 

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

Program 4. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol na základe predchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

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


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


2. 	 Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014. 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 

MsÚ 

3. 	 Návrh na pričlenenie obce Krížovany do spoločného školského obvodu základných škôl mesta 

Prešov. 

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 

MsÚ 

4. 	 Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2015. 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 

MsÚ 

s. 	 Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n. o. 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 

MsÚ 

6. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Predkladá: 	 JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta 

MsÚ 

7. 	 Informatívna správa o plnení opatreni schválených uznesením Mestského zastupiteľstva 

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

Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ 

8. 	 Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove. 


Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 


9. 	 Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove. 

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 
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Š 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

10. Návrh 	Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 

ll. 	Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAP AN Č. 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


12. 	 Návrh na zvolanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 


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


Rôzne: 

13. 	 Návrh na zmenu zriad'ovacej listiny Základnej školy, Mirka Nešpora 2,080 Ol Prešov. 

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

14. 	 Informatívna správa o príprave stavby Mestský cintorín Prešov - Šváby. 


Predkladá: Mgr. Peter Krajňák, člen Mestskej rady v Prešove 


IS. 	 Záver. 

2. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ. Pri prerokovaní materiálu bola prítomná Mgr. Mária Putnocká, poverená 

riadením oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ. 

Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo mesta 

Prešov fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný 

mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo vymedzených oblastiach činnosti. 
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1:;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Podmienky a postup pri udeľovaIÚ tohto ocenenia upravuje Štatút udel'ovania ocenení mesta 

Prešov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 480/2013 zo dňa 19.12.2013. 

Vzhľadom na osobitosť predkladaného návrhu, materiál neprešiel interným 

pripomienkovaním v rámci Mestského úradu v Prešove. 

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

člen mestskej rady - Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., Ing. Juraj Hudáč, 

Ing. Marta Kollárová, PhD. , doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, člena mestskej rady - hlasovať samostatne 

o každom jednom navrhnutom kandidátovi 	- za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 


Návrh prijatý. 


Hlasovanie o Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc. - za 4, proti O, zdržalo sa 5, 

nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o MUDr. Karolovi Kyslanovi, PhD., st. - za 9, proti O, zdržalo sa O, 

nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o Mgr. Eve Zacharovej - za 9, proti O, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o uznesení ako celku -


Mestská rada v Prešove 


l. 	berie na vedomie 


návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014 


2. 	 od por ú č a 


Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
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1:;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

schváliť udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014: 

• 	 MUDr. Karolovi Kyslanovi, PhD., st. 

• Mgr. Eve Zacharovej. 


- za 5, proti O, zdržalo sa 4, nehlasovalo O. 


Mestská rada k tomuto materiálu uznesenie neprijala. 

3. Návrh na 	pričlenenie obce Krížovany do spoločného školského obvodu základných škôl 

mesta Prešov 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ. 

Vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ upozornil prítomných na zmenu, 

ktorá došla na Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ dnes ráno z Okresného úradu 

v Prešove, odboru školstva - zaslali stanovisko pána Ing. Ondreja Divinského z odboru základných 

škôl, sekcia regionálneho školstva z Ministerstva školstva, vedy, vývoja a športu a takisto aj 

RNDr. Ľuboša Černého, riaditeľa odboru koncepcií financovania regionálneho školstva. Doteraz 

zaužívaný model spoločných školských úradov prešiel zrejme nejakou zmenou v právnom výklade 

alebo v právnom názore, pretože stanovisko z ministerstva je také, že pod spoločný školský úrad 

možno začleniť iba obce, ktoré majú priamo susediace katastre, čiže ich názor je ten, že obec 

Krížovany nemôže byť v našom spoločnom školskom obvode. Uvádza sa tu modelový príklad obce 

Torysa, ktorá taktiež žiadala o takýto akt pričlenenia, ale nebolo jej vyhovené, dopravné sa žiakom 

nebude preplácať a stanovisko je také, že pokiaľ je v susednej obci plnoorganizovaná základná 

škola, ktorá má plne funkčný školský úrad, tak nemožno ísť do obce inej. Čiže tým pádom tento 

predkladaný materiál by mal byť stiahnutý, resp. neschvaľovaný. 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

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

Ing. Štefan Kužma a PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 

MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie -


Mestská rada v Prešove 


neodporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť pričlenenie obce Krížovany do spoločného školského obvodu základných škôl mesta 

Prešov a uzatvorenie dohody o vytvorení spoločného školského obvodu s účinnosťou od 

01.09.2015. 

- za 7, proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 38/2015 

4. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2015 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ. 

18.1.2014 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2013 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. V súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia oddelenie školstva, mládeže a športu zverejnilo začiatkom februára výzvu na 

predkladanie žiadostí na podporu športu v meste Prešov na rok 2015. 
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Disponibilný objem finančných prostriedkov na podporu športu schválený v rozpočte mesta 

Prešov na rok 2015 čin i 179000 € a podľa jednotlivých oblastí podpory je členený takto: 

• 98 450 € na podporu činnosti športových klubov - nosné športy, 

• 62 650 € na podporu činnosti športových klubov - ostatné športy, 

• 12530 € na športové podujatia pre deti a mládež, 

·5370 € na iné podujatia. 

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí bol stanovený na 2.3.2015 (vrátane). 

Do stanoveného termínu uzávierky bolo na oddelenie školstva, mládeže a športu Mestského 

úradu v Prešove doručených celkom 85 žiadostí, z ktorých 9 bolo vyradených z dôvodu nesplnenia 

niektorých podmienok na poskytnutie dotácie. 

76 posudzovaných žiadostí je štruktúrovaných podľa oblastí podpory nasledovne: 

A: podpora činnosti športových klubov - nosné športy: 7 žiadostí 


podpora činnosti športových klubov - ostatné športy: 35 žiadostí 


B: podpora športových podujatí pre deti a mládež: 15 žiadostí 

C: podpora iných športových podujatí: 19 žiadostí 

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

členovia mestskej rady - Mgr. Peter Krajňák, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, 

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Stanislav Kahanec a PaedDr. Jozef Muránsky, 

vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ. 

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

- za 8, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo 1. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 39/2015 
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5. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n. o. 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ. 

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia zástupcov mesta Prešov v správnej rade P.H.K. 

Prešov, n. o., Pod Kalváriou 50, 080 Ol Prešov, predkladáme návrh na schválenie zástupcov mesta 

Prešov za členov správnej rady P.H.K. Prešov, n. o., Pod Kalváriou 50, 080 O 1 Prešov na funkčné 

obdobie troch rokov, ktoré už plynie vznikom novej správnej rady (11.3.2014). 

Aj napriek tomu, že spomínaná organizácia nie je právnickou osobou založenou alebo 

zriadenou mestom Prešov, zo štatútu vyplýva. že zastúpenie v nej má aj mesto Prešov. 

Za mesto Prešov boli do správnej rady P.H.K. Prešov, n. o., Pod Kalváriou 50, 080 Ol 

Prešov dňa 11.6.2010 delegovaní primátorom mesta Prešov za členov: Mgr. Ivana Pronerová 

a Mgr. Kamil Sepeši. Na základe štatútu ich funkčné obdobie skončilo dňa 31.1.2014. Mesto Prešov 

od tej doby nemá v správnej rade P.H.K. Prešov, n. o. zastúpenie. 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby mestská rada prijala uznesenie, ktorým navrhne 

mestskému zastupiteľstvu schváliť zástupcov mesta Prešov do spomínanej rady uvedenej 

organizácie. 

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

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

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

PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ. 

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

S doplnením členov správnej rady tak, ako ich predniesli predsedovia poslaneckých klubov 

Ing. Juraj Hudáč a Ing. Stanislav Kahanec-
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Mestská rada v Prešove 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť zástupcov mesta Prešov za členov správnej rady P.H.K. Prešov, n. o. , Pod Kalváriou 50, 080 Ol 

Prešov: 

l. JUDr. Reného Puchera, 

2. Štefana Hermanovského, 

3. PaedDr. Jozefa Muránskeho. 

- za 6, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 4012015 

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: 	 JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru 

správy majetku mesta MsÚ. Pri prerokovávaní materiálu bol prítomný Ing. František Šarišský 

z oddelenia mestského majetku MsÚ. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 

dňa 18.3.2015 a 25.3.2015 , ktorej výpisy z uznesenia sú súčasťou materiálu. 

Majetkový prevod pod por. Č. 4 nebol prerokovaný komisiu MsZ pre disponovanie 

s majetkom mesta. 

Súčasťou materiálu je aj doplnok k návrhu na schválenie majetkových prevodov. 

Členom mestskej rady bola odprezentovaná aj fotodokumentácia s jednotlivými 

majetkovými prevodmi . 
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Mesto Prešov 

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

členovia mestskej rady - Ing. Štefan Kužma, Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Peter Krajňák, 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Richard Drutarovský, 

PhDr. Mikuláš Komanický, PhDr. Martin Ďurišin , PhD., Ing. Stanislav Kahanec a JUDr. Ľudmila 

Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ, 

Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana Kužmu, člena mestskej rady - stiahnuť majetkový prevod 

pod poradovým číslom 9 - za 9, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana KU7Jllu, člena mestskej rady - stiahnuť majetkový prevod 

pod poradovým číslom 11 - za 6, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasovalo O. 

Návrh prijatý. 

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

zmena v bode číslo 6 Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom atď. až po IČO za cenu podl'a 

smernice primátorky + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov s podmienkou 

investovať do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu žiadateľa vo výške 34000 € s DPH 

s tým, že investície mu budú odpočítané z nájmu do doby preinvestovania danej sumy - za 3, proti 

O, zdržalo sa 6, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. Stanislava Kahanca, člena mestskej rady - bod 6 

odhlasovať v pôvodnom návrhu s tým, že keď je potrebné dopracovať tento materiál nech sa veci 

dopracujú a predložia na zastupitel'stvo - za 5, proti O, zdržalo sa 4, nehlasovalo O. 

Návrh neprijatý. 
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Mesto Prešov 

Hlasovanie o uznesení ako celku s pripomienkami + prijaté zmeny - za 6, proti O, zdržalo 

sa 3, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 41/2015 

7. 	 Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva 

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

Predkladá: 	 Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych 

služieb MsÚ. 

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

Č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 odbor sociálnych služieb predkladá pravidelnú informatívnu správu 

o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 55/20 II zo dňa 

25.5.2011 (ďalej len "opatrenia") za druhý polrok 2014. 

Sekcia služieb občanom - oddelenie sociálnych služieb v spolupráci s Prešov Real, s. r. o., 

správcom mestských nájomných bytov, napÍňalo schválené opatrenia vo vybraných lokalitách 

mesta a to v nájomných bytoch na uliciach: K Starej tehelni, Pod Hrádkom a Tarasa Ševčenka. 

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

členovia mestskej rady - Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Richard Drutarovský a Mgr. Terézia 

Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ. 
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1:;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

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

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 42/2015 

8. Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Predkladá: 	 Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Ing. Eduard Vokál , vedúci odboru vnútornej správy MsÚ. Pri 

prerokovaní materiálu bola prítomná JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením organizačno

právneho oddelenia MsÚ. 

Predložený návrh Dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Prešove predkladáme na základe skúsenosti z aplikačnej praxe a na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Prešove Č. 564/2014 zo dňa 16.6.2014, ktorým mestské zastupiteľstvo "žiada 

primátora mesta vypracovať návrh novely všeobecne záväzného nariadenia upravujúci zásadu 

samostatného hlasovania o jednotlivých majetkových prevodoch ako prípadoch hodných osobitného 

zreteľa" . 

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

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

Ing. Štefan Kužma, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Martin Ďurišin , PhD., 

Ing. Stanislav Kahanec a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, 

Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ, JUDr. Beáta Findišová, poverená 

riadením organizačno-právneho oddelenia MsÚ. 
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1;;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

s pripomienkami (skrátiť čas na prihlasovanie do diskusie, obmedziť čas vystúpenia poslanca iba na 

S minút, ďalšie 2 minúty sú pre prípadný návrh na uznesenie, uznesenia budú poslanci predkladať 

v písomnej forme - návrhy na zmeny uznesenia, oddeliť bod Interpelácie od tých ostatných bodov, 

...) bez časti splnomocniť primátorku mesta - za 9, proti O, zdržalo sa O, neblasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 43/2015 

9. Návrh Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove 

Predkladá: 	 Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ. Pri 

prerokovaní materiálu bola pritomná .ruDr. Beáta Findišová, poverená riadením organizačno

právneho oddelenia MsÚ. 

Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove je navrhovaný 

v dôsledku zmeny organizačnej štruktúry Mestského úradu v Prešove a zároveň reaguje na 

poznatky z aplikačnej praxe. 

Navrhujeme, aby Mestská rady v Prešove po prerokovaní materiálu odporučila Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Prešov predložený návrh schváliť a zaviazať primátorku mesta vydať úplné 

znenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove. 

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

členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutarovský, Ing. Štefan Kužma a PaedDr. Jozef Smetana, 

prednosta Mestského úradu v Prešove. 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

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

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 44/2015 

10. Návrh Zásad 	odmeĎovania poslancov Mestského zastupitel'stva mesta Prešov a členov 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Predkladá: 	 Ing. Eduard Vokál , vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 


Materiál tvorí písomnú prilobu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ. 

Odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a iných členov jednotlivých 

orgánov, ktoré boli zriadené Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov v súlade s platným Štatútom 

mesta Prešov sa v súčasnosti riadi Zásadami odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov 

v mestských častiach v Prešove, ktoré boli schválené uznesením č. 135/2008 z 30.1.2008 v znení 

Dodatku Č. 1 schváleného uznesením Č. 339/2009 zo dňa 25.2.2009, Dodatku Č. 2 schváleného 

uznesením Č. 426/2009 zo dňa 24.9.2009, Dodatku Č . 3 schváleného uznesenim Č. 570/20 I O 

zo dňa 28.7.2010 a Dodatku Č. 4 schváleného uznesenim Č. 294/201 2 zo dňa 21.11.2012 (ďalej len 

"zásady odmeňovania"). 

Uznesením Č . 294/2012 zo dňa 21.11.2012 bol prijatý Dodatok Č. 4 k zásadám odmeňovania, 

pričom súčasťou tohto uznesenia je aj žiadosť o predloženie návrhu nových Zásad odmeňovania 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií 

Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove, ktorý legislatívno

technicky bude v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok : 

Mesto Prešov 

~ 

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

členovia mestskej rady - PhDr. Martin Ďurišin, PhD., doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, Ing. Richard Drutarovský, Ing. MarIa Kollárová, PhD., Mgr. Peter Krajňák, Ing. Štefan 

Kužma, Ing. Stanislav Kahanec a PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

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

S pripomienkami (písomná úprava v Článku VIII Výplata odmeny bod 2. sa rozdelí na dva body, 

Odmena podľa Článku VI sa vypláca raz štvrt'ročne a ročný paušálny príspevok podľa Článku VI sa 

vypláca raz ročne, ostatné body sa prečíslujú , Vzdanie sa odmeny pri tomto článku ako bod 5, ... ) 

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

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 4512015 

11. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ 

Predkladá: 	 Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov. 

Základnou úlohou Združenia Lapanč je pripraviť projekt na čerpanie nenávratných 

finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. 

V súčasnosti vzhl'adom na výsledky komunálnych volieb v meste Prešova v meste Veľký 

Šariš, po ktorých došlo v oboch mestách k personálnym zmenám, sú orgány Združenia Lapanč 

nefunkčné. 

Z toho dôvodu sa nedajú realizovat: ďalšie kroky pri zabezpečovaní činnosti Združenia 

Lapanč, resp. vykonať strategické rozhodnutie pre posúdenie ďalšej činnosti. 
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1;;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Pre zabezpečenie činnosti združenia je nutné doplnil' orgány združenia o zástupcov mesta 

Prešov. Za účelom sfunkčnenia činnosti Združenia Lapanč preto navrhujeme odvolať zástupcov 

mesta Prešov v Združení Lapanč a na ich miesto je treba zvoliť do orgánov Združenia Lapanč 

nových zástupcov. Za mesto Prešov členmi predstavenstva Združenia Lapanč sú MUDr. Vasil' 

Janko, MUDr. Peter Klein a Ing. Richard Drutarovský a členmi dozornej rady Združenia Lapanč sú 

Ing. arch. Viktor Tkačík a Mgr. Peter Haas. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Poprosím predsedov poslaneckých klubov 

o návrh. " 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, 

SIEŤ, NOV A - "Ak dovolíte navrhnem do týchto orgánov týchto zástupcov. Schváliť návrh na 

zvolenie zástupcov mesta Prešov v predstavenstve Združenia Lapanč navrhujeme tam za náš 

poslanecký klub MUDr. Vasil'a Janka, MUDr. Jána Ahlen'a, MPH ajedno miesto pre Poslanecký 

klub SMER-u. Za zástupcov dozornej rady Združenia Lapané navrhujeme Mgr. Jaroslavu Kutajovú, 

ako nezaradenú a druhé miesto nechávame Poslaneckému klubu SMER. " 

Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci - "Za náš 

klub navrhujeme do predstavenstva združenia Lapanč PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD. a do dozornej 

rady Mgr. Martina Matejku, MBA. " 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

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

s doplnením mien tak, ako ich predniesli predsedovia poslaneckých klubov -

Mestská rada v Prešove po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

A. odvolať JUDr. Pavla Hagyariho ako zástupcu mesta Prešov na valnom zhromaždení Združenia 

Lapanč a menoval' Ing. Andreu Turčanovú ako zástupkyňu mesta Prešov na valnom zhromaždení 
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1:;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Združenia Lapanč 

B. schváliť 

a) návrh na odvolanie zástupcov mesta Prešov v predstavenstve Združenia Lapanč: 

\. MUDr. Vasi ľa Janka 

2. MUDr. Petra Kleina 

3. Ing. Richarda Drutarovského 

b) návrh na odvolanie zástupcov mesta Prešov v dozornej rade Združenia Lapanč: 

\. Ing. arch. Viktora Tkačíka 

---	 2. Mgr. Petra Haasa 

c) návrh na zvolenie zástupcov mesta Prešov v predstavenstve Združenia Lapanč: 

\. MUDr. Vasiľa Janka 

2. MUDr. Jána Ahlersa, MPH 

3. PhDr. Rudol fa Dupkalu, PhD. 


d) návrh na zvolenie zástupcov mesta Prešov v dozornej rade Združenia Lapanč: 


I. Mgr. Jaroslavu Kutajovú 

2. Mgr. Martina Matej ku, MBA 


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


Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 46/2015 

12. Návrh na zvolanie 6. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov navrhujeme uskutočniť 27. apríla 2015 

so začiatkom o 13.00 hod. s návrhom programu tak, ako je v materiáli. 
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9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

člen mestskej rady - Mgr. Peter Krajňák. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, člena mestskej rady - Mestská rada v Prešove 

odporúča Ing. Andrei Turčanovej, primátorke mesta zvolať 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov na deň 27. apríla 2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu 

v Prešove, Jarková ul. č. 24 - za 7, proti O, zdržalo sa 2, nehlasovalo O. 

ro' , 	 Návrh prijatý. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 47/2015 

Rôzne: 

13. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ. 

Predkladáme Mestskej rade v Prešove a následne Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy Mirka Nešpora z dôvodu možnosti 

prevádzkovania bazéna ŠŤUKA pre verejnost'. 

Pavilón základnej školy, v ktorom sa nachádza bazén je zverený do správy Základnej školy 

Mirka Nešpora. Bazén slúži prevažne na výkon hlavnej činnosti školy a taktiež na výkon činností 

iných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov, ako aj škôl 

začlenených do Spoločného školského úradu Mesta Prešov. 
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E; Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Mesto Prešov, ako zriaďovateľ školy, má záujem mimo školského vyučovania ponúkať 

tento bazén na plávanie a ďalšie vodné športy širokej verejnosti. Z uvedeného dôvodu a taktiež 

v súlade s platnou legislatívou môže Základná škola poskytoval' tieto služby verejnosti len v rámci 

podnikateľskej činnosti . Zároveň vedenie Základnej školy navrhuje okrem činnosti prevádzkovania 

bazéna zaradiť do živnosti aj ďalšie aktivity, ktoré sú uvedené v návrhu na uznesenie. 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme zmenu zriaďovacej li stiny Základnej školy Mirka 

Nešpora. 

~ 

V diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 

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

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

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 48/2015 

14. Informatívna správa o príprave stavby Mestský cintorín Pre§ov - Šváby 

Správu predniesol Mgr. Peter Kr1\iňák, člen mestskej rady - "Chcel by som tu na lom Io fóre , 

ale skôr je to taký apel ku vedeniu mesIa, éiže ku pani primátorke a k pánovi viceprimátorovi 

a v prvom rade k pani primátorke. O éo ide. Mestský cintorín ŠVáby - archeologický výskum 

skončil, máme pre tento rok schválených 200 000 € na túto akciu. Pani primátorka, myslím, že na 

investiéné oddelenie priamo bol zaslaný list, že tých 200 000 € chceme tohto roku preinvestova( 

Máme pripravenú samozrejme projektovú dokumentáciu, na ktorú sme vyélenili 20 000 € s tým, že 

teda ak budú potrebné úpravy. Čo sa stalo. Boli dve stretnutia. Ja si dovolím preéítať záver zo 

stretnutia zo 4.3.2015 - Prítomná komisia na základe priebehu dnešného pracovného rokovania 

žiada spracovateľa projektu o vyčíslenie orientaéných nákladov na vybudovanie nového domu 

smútku, vrátane vyvolaných investícií. Zároveň za týmto úée lom žiada odbor správy majetku mesta 
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1;:;1 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Prešov aj o vyčíslenie potrebnýchfinančných prostriedkov na majetkoprávne vysporiadanie územia 

pre tento ďalší zámer. Spoločnost' STOA architekti plus, s. r. o. Prešov vo veci aktualizácie 

spracovanej časti dokumentácia 1. etapy časť A a to v rozsahu ďalšieho rozdelenia na menšie celky 

Sektor l a Sektor 2 spracuje cenovú ponuku na túto službu k odsúhlaseniu objednávatel'a. Mestský 

úrad v Prešove, odbor strategického rozvoja v zastúpení investičné oddelenie, na základe 

predchádzajúcich jednaní ako aj pokynu Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta cestou 

prednostu úradu PaedDr. Smetanu e-mailom zo dňa 18.2. na pokračovanie v príprave investície po 

vydodaní aktualizovanej dokumentácie zaháji proces obslarávania realizácie stavby. To je to, čo 

~. som hovoril o lom vyrozumení od pani primátorky. Odhadovaný termin zahájenia prác vzhl'adom 

na proces obstarávania je v druhej polovici roku 2015 s ukončením do 24 mesiacov. Vzhladom na 

ekonomickú náročnos!' slavby a doposia/' odsúhlasené finančné prostriedky len vo výške 200000 € 

je snahou zástupcov investora a jedinou možnosťou zahájiť práce vhodne nastavenými súl'ažnými 

podmienkami rozložiť plnenie financovania na viacročné zat'aženie mestského rozpočtu, koniec 

citátu. Teraz to vysvetlenie a lo podstalné. Je 15. apríl a ten pokyn pani primátorky bol jasný, že 

potrebujeme 200 000 € preinvestoval' a máme súťažil' celú plochu. Celá plocha je skoro 50000 m' 

v materiáloch je to 1. etapa čast' A, lak sa to volá, to je to, čo máme vykúpené, 1. etapa čas!' A. Čiže 

v tomlo zmysle len príkaz je. Projektová dokumentácia by mala byt; to ešte poviem k tomu a teda 

sút'ažme celú vykúpenú plochu. Na celú vykúpenú plochu podl'a projeklu z roku 2011 potrebujeme 

2200000 € s tým, že projekt je z roku 201 l , čiže ak aj pôjdeme do súťaženia lejto sumy, teda celej 

plochy, čo máme vykúpené, potrebujeme aktualizova!' projekt, tam je suma 3000 € približne 

3500 € možno lo vyjde, čiže STOA, ktorí spracovali v roku 201 I by za 3500 € aktualizovali 

jestvujúci projekt, ale i na tom stretnutí tak, ako som to prečítal bolo povedané, tu sa hovorí, že 24 

mesiacov, čiže za 2 roky, aby bol cintorín celý postavený, 1. elapa čast' A, jednoducho lo, čo máme 

vykúpené, ináč povedané. Je teda olázka, či tých približne 2200000 € sút'až možno spadne na 

l 900000 €, či tie peniaze budeme mat To je lá prvá otázka, ktorú chcem dat' mestskej rade a tak 

ako bolo povedané, oddelenie investičnej výstavby z tej 1. elapy čast' A vykrojilo menšiu čast: ktorá 

je rozpočtovaná na hodnotu l 200 000 €, čo by znamenalo, je to reálnejšia suma, ktorú my 

dokážeme z reálneho poh/'adu na rozpočel aj vzh/'adom na blížiaci sa rok 2018, kde stúpneme so 

záväzkami dvojnásobne skoro. Je pripravený ten model, že by stavebne sa to oddelilo, zmenšil sa 

len rámec budúcej výstavby, ale Io by znamenalo, že 15-20 rokov, záleží od pochovávania nemáme 
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problém s pochovávaním a jednoducho táto časť by bola tak zazmluvnená, že by tam mala napr. 

tých 24 mesiacov. Ak by bolo viac prostriedkov, vysúťažené by bolo celé, urobilo by sa to celé. Je 

to trošku náročné na vysvet/'ovanie, aj zrejme na porade došlo, čo som počul ku takému nejasnému, 

poverený vedúci investičného oddelenia jedno povedal a verejné obstarávanie druhé. Trošku si 

nerozumeli a teda pOlOm to tak išlo do stratena. Čo je teraz podstata, oddelenie investičné, ja 

poviem meno, pán Mgr. Fertat; človek, ktorému dôverujeme by som povedal na 100 % v tejto veci, 

on je ten, ktOlÝ tie mechanizmy, to stavebné oddelenie, ktoré je potrebné vzhladom na to, že 

nemáme istotufinančných prostriedkov, celéje to premyslené. Architekti by ale za toto vykrojenie 

tej menšej časti zobrali 8 000 €, ale z toho balika 20 000 €, čo máme, stále by ostalo tam J2 000 €. 

Čo teraz chcem teda poveda( Ten záver bol taký nejasný a oni teraz nevedia, ktorým smerom sa 

uberal' a najmä jednoducho si na to treba sadnút' a si povedal' ako sa nastaví tá súl'až a to verejné 

obstarávanie. Takéto stretnutie nie je vecou porady, takéto stretnutie je vecou možno 3-4 

hodinového stretnutia, kde sa vef'mi jasne zadefinujú úlohy, najmä vzh/'adom k obstarávate lovi, to 

by znamenalo, že projekJ by sa akJualizoval. Ak za tých 3 000 € myslím, že nejakých 50 dní 

architekti hovoria, ak by akJualizovali za 8000 €, teda vyčleňovali tú plochu, asi by to im dlšie 

trvalo, možno 60-70 dní. No a zároveň mus f začat' bežať verejné obstarávanie. Už teraz je reálny 

stav, že hrozí, nechcem maf'ovať čerta na stenu, že ani tých 200000 €, čo bol aj pokyn pani 

primátorky, budeme mal' problém jednoducho preinvestovat; čiže upozorňujem, to je jeden taký 

dôležitý odkaz, že keď toto všetko prebehne, či už s tou 3 000 či 8 000 úpravou projektu, súl'až 

bude, naraz koniec októbra začiatok novembra a začne reálne hrozil; že udrú mrazy, že 200000 € 

nepreinvestujeme. Teda môj záver je taký, ja chcem ve/'mi pekne poprosil; aby v rýchlom časovom 

slede najbližších dní a aj vedúceho samozrejme, všetkých zainteresovaných, architektov, ale aj pána 

Fertala vrátane pána Gajdoša z obstarávania, aby ste sa zišli a jasne sa dali noty, či teda 

garantujeme tú sumu a povieme si, že ideme 2200000, vysúľažime a na budúci rok tam dáme 

700000 € a potom tam dáme 1 000000 € a za dva roky to celé zrealizujeme, čo je menej reálny 

scenár. Skôr je reálny ten, to je z môjho pohladu, že sa urobí za 8000, síce viac na projekt sa dá 

ale sa vykrojí na 1 200000 tá stavebná čast; volajú to sektor, teda ten prvý sektor, hovorím 

zabezpeči to 15-20 rokov pochovávanie, čiže na istý čas je vyriešený problém a keďže teraz sme už 

dali 200000, ostal by 1000000, čiže možno na budúci rok dal' 500000 a v roku 2017 ďalších 

500000 €. Prosím Vás, pani primátorka, aby sa na to sadlo, aby verejné obstarávanie aj investičné 
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dostali jasné noty, lebo zastali, je 15.4. a nepreinvestovať alebo s problémami v decembri robiť 

200 000 € nebude to dobrá vizitka vlastne prístupu ku téme mestský cintorín. Čo bude v budúcom 

rozpočte samozrejme paralelne treba riešit: ale bude sa to odvíjať od prípravy tohto projektu, či už 

zmenšenie toho priestoru alebo súťažíme celé, opakujem potom zhruba 2 000 000 už teraz hl'adajme 

a už presne na základe postupov súťaže potom už majme v pláne korko budeme vyčleňovať 

v najbližšom období. Ďakujem. " 

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

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., Ing. Richard Drutarovský. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta odovzdala vedenie 4. zasadnutia Mestskej rady 

v Prešove Ing. Štefanovi Kužmovi, zástupcovi primátorky mesta. 

V diskusii ďalej vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta, členovia 

mestskej rady - Mgr. Peter Krajňák, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Stanislav 

Kahanec. 

Mestská rada k tomu bodu uznesenie neprijímala. 

Program 4. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol vyčerpaný. Ing. Štefan Kužma, zástupca 

primátorky mesta, poďakoval za účasť členom mestskej rady i ostatným prítomným a zasadnutie 

o 17.45 hod. ukončil. 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestskej rady v Prešove je spracovaná na základe zvukového 

záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. 
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