
9 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 
I 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteI'stva mesta Prešov, 


ktoré sa kC,malo dňa 30.3.2015 


v zasadacej miestnosti MestsIj.ého úradu v Prešove, Jarková ul. Č. 24 


Predsedajúci: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

r 
Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 31 podl'a prezenčnej listiny 

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 

JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Ing. Jana Šarišská, poverená riadením oddelehia rozpočtu a účtovníctva MsÚ 

JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením 9dboru správy majetku mesta MsÚ 

Ing. Marta Dolhá, poverená riadením oddelenia mestského majetku MsÚ 

Ing. Jana Vrtel'ová, poverená riadením odboru strategického rozvoja MsÚ 
I ,

Ing. Ľudovít Koháni, poverený riadením oddelenia investičnej činnosti MsU 

Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadó:ním odboru územného plánovania a stavebného úradu 

MsÚ 

Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením oddelenia územného plánovania a urbanizmu MsÚ 

Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením ddboru dopravy, životného prostredia a komunálnych 

služieb MsÚ 

Mgr. František Macko, poverený riadením ocjboru kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Mgr. Mária Putnocká, poverená riadením oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ 
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9 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Andrej Gajdoš, odborný referent 


Bc. Jozef Verbovský, asistent primátorky mesta 


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


Milan Grejták, odborný referent 


I veta Fecková, odborná referentka 


Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 


Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 
, 

Mgr. Ladislav Kišel'ák, poverený výkonom funkcie riaditel'a PKO Prešov 


Mgr. Peter Bobko, konatel' Prešov REAL, s. r. o. 


Ing. Peter Janus, výkonný riaditel' DPmP, a. s. 


Ing. Jozef Višňovský, výkonný riaditel' TSmP, a. s. 


Ing. Natália Banduričová, riaditel'ka SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 


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


Ing. Peter Smutný, konatel' saZúPc, s. r. o. 


Ing. Ján Tirpák, likvidátor MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácií a IPZ PREŠOV, a. s. v likvidácií 


ROKOVANIE 
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9 	 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov , 

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

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

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

prispevkovej organizácie a obchodných spoločností s účasťou mesta, zástupcov médií 

a prítomných obyvateľov mesta. 

Za zapisovateľku bola predsedajúcou určená zamestnankyňa mesta Mgr. Svetlana Bučková. 
~. 

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

Štefan Hermanovský, 

Mgr. Martin Matejka, MBA. 

PREZENTÁCIA - 28 prítomných poslancov 

Predsedajúca oznámila, že z 31 p0slancov je prítomných 28, čím skonštatovala, že 

5. 	 zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné. 

Predsedajúca uviedla, že návrh programu 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
~. 

mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. 

V bode "Rôzne" sú predložené materiály: 
i 

• 	 Návrh na zmenu stanov obchodnej SPOIOČl,losti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

• 	 Návrh na zmenu zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mesta Brešov 

• 	 Návrh na vykonanie zmien vorgánoch Sigordskej spoločnosti, záujmového združenia 

právnických osôb za mesto Prešov 
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9 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Predsedajúca ďalej navrhla v čase medzi 16.00 až 16.30 hod. vyčleniť čas na prípadné 

vystúpenia prítomných obyvatel'ov mesta v Qasovom limite max. 5 minút v rámci osobitného bodu 

programu "Vystúpenia obyvatel'ov mesta" . Lehota na prihlásenie sa s diskusným príspevkom 

u predsedajúceho uplynie o 15.50 hod. , pričqm 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 obyvatel'ov 

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

poriadku MsZ bude táto možnosť vystúpenia obyvateľov mesta bližšie upravená. 

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

Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Rudolf Dup~ala, PhD., PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Richard 

Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, poslanca mestského zastupiteľstva - Zaradiť 

bod Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva po obedňajšej 

prestávke. 

PREZENTÁCIA  28 posla neov 

HLASOVANIE Č. 1: za: 27 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva 

Zaradiť vystúpenie JUDr. Lýdie Brumerčíkovej hneď za uvedením materiálu Návrh na schválenie 

majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Draka Comteq Slovakia s. r. o. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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9 	 Mestské zastupjtel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva - Body 

17-1 , 17-2 a 17-3 zaradiť za bod 8 Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov 

hodných osobitného zreteľa. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 3: za: 26 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o schválení návrhu prograp1U 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Program 5. zasadnutia Mestskél10 zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

l. 	 Otvorenie, určenie zapisovatel'a a overO\iateľov 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, priri1átorka mesta Prešov 


3. 	 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlav/1ého kontrolóra mesta Prešov za rok 2014. 


Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 


4. 	 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvani hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie apríl 

2015 - september 2015. 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 

5. 	 Návrh rozpočtového opatrenia Č. 2. 

Predkladá: 	 Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania 

MsÚ 
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Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok:I:J 
Mesto Prešov 

6. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

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

7. 	 Všeobecná diskusia a interpelácie poslaI)cov mestského zastupiteľstva. 

8. 	 Návrh na schválenie majetkového prevQdu ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Draka 

Comteq Slovakia s. r. o. 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy 

majetku mesta MsÚ 

9. Vystúpenia obyvateľov mesta. 

IO. Návrh na schválenie majetkových prevo~ov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy 

majetku mesta MsÚ 

ll. Návrh na zmenu stanov obchodnej spolopnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

Predkladá: 	 JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy 

majetku mesta MsÚ 

12. 	 Návrh na zmenu zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou Mesta Prešov. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, pril\látorka mesta Prešov 

13. 	 Návrh na vykonanie zmien v orgánl!lch Sigordskej spoločnosti, záujmového združenia 

právnických osôb za mesto Prešov. 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

~ 

14. 	 Informatívna správa k doterajším zmluvným vzťahom súvisiacich s prevádzkou platených 

verejných parkovísk a pouličného parkoyania v meste Prešov. 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, p<1>verená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ 

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

tinančný príspevok na dotácie zo štátne~o rozpočtu a z grantov Európskej únie. 

Predkladá: Ing. Jana Vrteľová, povere\lá riadením odboru strategického rozvoja MsÚ 

16. 	 Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov ana ostatnom území Ililesta v L a II. polroku 2014 a zhodnotenie za rok 2014. 

Predkladá: Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného úr,adu MsÚ 
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Š 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

17. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov. 

Predkladá: 	 Ing. arch. Kristína Hákučová, poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného úradu MsÚ 

18. 	 Návrh na voľbu za prísediacich pre Okre~ný súd Prešov na obdobie rokov 2015-2019. 

Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ 

19. 	 Návrh na pričlenenie obcí Varhaňovce a Chminianske Jakubovany do spoločného školského 

úradu mesta Prešov. 

Predkladá: Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 

20. Návrh na likvidáciu pohľadávky za prenajom školského bytu. 

Predkladá: 	 Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 

21. 	 Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

č. 563/2014 zo dňa 16.6.2014 k nakladapiu s odpadmi v meste Prešov. 
I 

Predkladá: 	 Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru dopravy, životného 

prostredia a komunálnych služieb MsÚ 

22. 	 Záver. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Zároveň mi dovoľte pred tým, než začneme 

oficiálne rokovat; dať Vám stručnú infor'ráciu o zrealizovaných výberových konaniach, ktoré 

prebiehali tento týždeň a ešte budú dobiehať budúci týždeň. Na odbor strategického rozvoja na 

prvom mieste sa uplatnila Ing. Magdaléna Artimová, ktorá dnes z pracovných dôvodov sa neprišla 

predstaviť, nastúpi do zamestnania 15.4.2015. Na odbore ekonomiky a podnikania nikto neuspel. 

Na odbore správy majetku mesta uspel Dr. Miroslav Makara, ktorý takisto dnes z pracovných 

dôvodov nemohol prísť a nastúpi 16.4.2015. Na odbore dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb za vedúceho odboru nikto neuspel, musíme zopakovať tieto výberové 

kanania. Na odbore vnútornej správy uspel Ing. Eduard Vokál, dnes je prítomný v sále, nastúpi 

1.4.2015. Na odbore sociálnych služieb nikto neuspel. Na odbore územného plánovania 
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9 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

a stavebného poriadku uspela Ing. arch. Mária Ču/ková. Na odbore školstva, kultúry a cestovného 

ruchu uspel Dr. Jozef Muránsky, nastúpi 1.4.2015 Ešte nám prebiehajú ďalšie výberové konania 

a tieto tri výberové konania na vedúcich o.dborov budeme musiet' v zákonom stanovenej lehote 

zopakovat' " 

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

členov 

V súlade s programom 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bolo potrebné 

zriadiť návrhovú komisiu mestského zastupiteľstva a zvo liť 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. Odporučil a, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení na základe 

návrhov predsedov poslaneckých klubov títo poslanci mestského zastupiteľstva: 

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

Ing. Stanislava Kahanca 

Ing. Štefana Kužmu 

Ing. Richarda Drutarovského 

Za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí woslanci: 

PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD. 

Ing. Juraja Hudáča 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č, 5: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 
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9 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Primátorka mesta skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým 

zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 47/2015 

3. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2014 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný ko!}trolór mesta 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta, ktorý uviedol -" Správa 

o kontrolnej činnosti hovorí o postupe a zabezpečení kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom 

minulý rok., primátorom mesta a takisto štálnymi inštitúciami. Niektorí ste tu S poslancov boli aj 

v minulom období, takže viete o čo tu vlastne išlo. Pre ostatných všetko podstatné je v správe. 

Konštatujem, že v roku 2014 bolo zabráne!1é kontroloval' nakladanie sfinanciami a s majetkom 

mesta, ale ako som povedal, všetko podstatné máte v správe. Som pripravený odpoveda!' na Vaše 

prípadné otázky. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MUDr. Vasiľ Janko, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Marta Kollárová, 

PhD., Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 6: za: 21 proti: O zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 48/2015 
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9 	 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

4. 	 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie 

apríl 2015 - september 2015 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 


Materiál predloži l Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta, ktorý uviedol - "Ako som 

konštatoval v predchádzajúcom materiáli, v roku 2014 bola kontrola na Mestskom úrade v Prešove 

a v mestských organizáciách zmarená. Je potrebné sa vysporiadať s vecami, ktoré boli schválené, 

boli stiahnuté z rokovania zastupitelstva. V.šetko to máte popísané v dôvodovej správe. Ja som 

dokonca túto dôvodovú správu mimo štandardov, mimo toho, že to nemusím robiť, dal do mestskej 

rady, kde som sa chcel poradiť s časťou z Vás, akým spôsobom postupovať. Tento materiál bol 

takisto zverejnený na úradnej a elektronickej tabuli mesta v zmysle zákona. Chcem povedať, že ak 

štandardne Útvar hlavného kontrolóra vykonával la až 12 správ, ak si to spočítate, tak pre toto 

nasledujúce obdobie, ktoré je tiež neštandardné, lebo je v podstate od apríla do septembra, tých 

správ by malo byť spolu 29. Iné podnety k plánu práce neprišli. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Rastislav Mochnacký a Ing. Alexander 

Ernst, hlavný kontrolór mesta, PaedDr. Jozefi Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva 

"Návrh uznesenia bude znieť takto: Mestské zastupitelstvo mesta Prešov schvaľuje Návrh plánu 

kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na obdobie apríl 2015 - jún 2015, to je teda 

prvá zmena, že namiesto september 2015 bude jún 2015. A v tabu/'ke, teda to je návrh plánu 

kontrolnej činnosti sa vypustia body 15, 16, 17, 18, 19 a bod, ktorý je teraz označený ako číslo 20 

bude mať označenie ako číslo 15. Ešte to opravujem, lakže leda bod 18 sa nevypúšťa, bod 18 

ostáva, bod 18 bude mať teda číslo 15 a bod číslo 20 bude mať číslo 16. " 

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov 
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9 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok : 

Mesto Prešov 

HLASOVANIE Č. 7: za: 19 proti: 4 zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 49/2015 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

Predkladá: 	Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania 

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky 

a podnikania MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladám Návrh rozpočtového opatrenia Č. 2. Tento 

materiál bol prerokovaný v Komisii Mestského zastupilel'stva meSia Prešov finančnej, plánovacej 

a správy mestských organizácii dňa 6.3.2015. Taktiež bol prerokovaný v Mestskej rade v Prešove 

dňa 16.3.2015. Uznesenia sú súčasťou mati,!riálu. Do správy boli dopracované komentáre, resp. 

zdôvodnenia požiadaviek správcov kapitol k navrhovaným zmenám rozpočtu tak, ako to finančná 

komisia a mestská rada žiadala dopracovať Rozpočlovým opatrením dôjde k zvýšeniu rozpočtu 

v príjmovej 	a výdajovej časti 0713 524, 13 f.~ " 

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

Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Stanislav Ferenc, 

Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Richard Drutarovský a Ing. Alexander 

Ernst, hlavný kontrolór mesta, Ing. Viera Ježiková, za oddelenie komunálnych služieb 

a spoločného obecného úradu MsÚ. 

Ing. Stanislav Kahanec poslanec mestského zastupiteľstva predniesol v rozprave 

poslanecký návrh, ktorý bol doručený posl~com mestského zastupiteľstva v písomnej podobe 

"Chcel by 	som najprv prednies!' návrh k uzneseniu, ktoré bolo k Iomuto maleriálu Návrh 

rozpočtového opatrenia Č. 2. Všetci poslqnci dostali materiál, jeden list, klOlý bol s názvom 
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poslanecký návrh k rozpočtovému opatreniu Č. 2. Chcem poprosiť kolegov, aby Io brali ako 

informatívny materiál, kde majú zdôvodnenia, prečo tieto položky je potrebné doplniť v rámci tohlo 

rozpočtového opatrenia a teraz mi dovoľte, aby som predniesol samotný návrh. To znamená, 

navrhujem tieto doplňujúce položky v predlMenom návrhu uznesenia v časti schvaľuje v kapitole 

D. v Programe Č. 6 za položku Spotreba el. energie v prístreškoch MHD v čiastke 7 900, OO f budú 

nasledovať ďalšie položky a to, nebudem čítať tie kódové čísla, ale len vecnost: Vodné, stočné 

zrážková voda na pozemných komunikáciách -171 000, OO é, zasa kódové číslo Kúpa nehnuteľnosti 

145000,00 fa zasa kód a vecnosť Náhrady I'/a zriadenie vecného bremena v čiastke 2 000,00 €. To 

znamená, že do Programu Č. 6 sa dopÍňajú tieto tri položky Vodné, stočné; Kúpa nehnuteľnosti; 

Náhrady v čiastkach 171 000,00 é, 145000,00 fa 2000,00 f. Potom v rámci tejto kapitoly D. sa 

doplní Program Č. 9 - Strategický rozvoj a v rámci tohto programu bude jedna položka kódové 

číslo 9.3 0443 700 Realizácia preložky 1PZ Záborské 24000,00 f. Jednotlivé zdôvodnenia sú 

popísané v tom informatívnom liste, ktorý ste dostali, to znamená, že všetky súvisia, tieto položky 

predovšetkým v rámci úpravy rozpočtových výdavkov, aby sa riešili záväzky, ktoré sú potrebné 

v rámci vzťahov mesta Prešov so spoločnosťou Draka Comteq v súvislosti s kúpou spínacej stanice 

a zabezpečenia maximálnej rezervovanej kapacity 6 MW, takisto súvisia so zriadením vecného 

bremena, ktoré je tam popísané a s realizáciou preložky v zmysle zmluvy, čiže toto sú položky, 

ktoré vlastne sa doplnia v rámci kapitolr' D. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDA VKOV MEDZI 

PROGRAMAMI, doplnia sa v Programe Č. 6 a doplní sa tam Program Č. 9. " 

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

návrhovej komisie. 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda návrhovej komisie, predniesol návrh návrhovej komisie 

" Predkladám návrh na uznesenie s tým, že uznesenie, ktoré SIe mali predložené bude doplnené 

o doplnky, kloré som uviedol v svojom po#aneckom návrhu. Pre informáciu len zopakujem, že 

v rámci Programu č. 6 sa doplnia tri polo~ky a doplní sa tam Program Č. 9 s jednou položkou, 

detaily som prečítal pri svojom poslaneckom návrhu. " 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol predseda návrhovej komisie. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 29 proti: O zd ržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 50/2015 

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku 

mesta MsÚ, ktorá uviedla - " Predkladál/l Mestskému zastupitelstvu mesta Prešov Návrh na 

schválenie majetkových prevodov. Majetkové prevody boli prerokované komisiou mestského 

zastupilelstva pre disponovanie s majetkom mesta dňa 18.2. a 18.3. Výpisy z uznesenia sú súčasťou 

materiálu. Následne boli prerokované Mestskou radou v Prešove dňa 16.3. 2015. Mestská rada 

odporučila majetkové prevody pod poradov;;'m číslom 3 a 16 presunúť z časti neschval'uje do časti 

schval'uje. Uznesenie mestskej rady je súčasťou tohto materiálu. Zároveň majetkový prevod, ktorý 

bol prerokovaný v mestskej rade a komisii vo veci spoločnosti M6be/ix v tomto návrhu sa 

nenachádza z dôvodu, že žiadateľ zaslal žiadosť a stiahol zámer prenájmu pozemku 17. 3. 2015. 

Zároveň dovol'ujem si Vás upozornit; že v materiáli pod poradovým číslom lO to je zámer 

dlhodobého prenájmu Zimného štadióna v písmene aj bod 2. stavieb kde sa hovorí parkoviska bez 

s. č. , umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7233/1, navrhujeme doplnit' ešte parcelu Č. KNC 

7233/2. " 

Poslancom mestského zastupitel'stva bola od prezentovaná aj fotodokumentácia 

k jednotlivým majetkovým prevodom. 
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V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

MUDr. Vasil' Janko, MUDr. Ján Ahlers, MPH, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav 

Kahanec, Ing. Juraj Hudáč , Ing. Renáta Fedorčíková, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Rastislav 

Mochnacký, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Ľudovít Malaga, 

PhDr. Martin Ďurišin, PhD. a JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku 

mesta MsÚ. 

JUDr. Ľudmila Vargová, poverená ri;tdením odboru správy majetku mesta MsÚ - " Chcela 

som ešte poprosil' k tomu Zimnému štadiónu, tam sme nedávali, že sútGžiaci prijíma podmienku, že 

rekonštrukciu nosnej konštrukcie stropu a ďalšie nevyhnutné práce podľa záverov statického 

posudku, a tu by sme chceli potom doplnil' do tohto bodu, ktorý zabezpečí na vlastné náklady ako 

sútGžiaci ten statický posudok. Pôvodne to bolo v podmienkach, v komisii potom sa to zmenilo, 

lebo zisl'ovali sme, kol'ko bude ten statický posudok stál' a vyšlo nám to okolo 22 000, OO € statický 

posudok. Takže buď doplníme to do podmienok obchodnej súl'aže, aby si on urobil ten statický 

posudok. " 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Vasiľa Janka, poslanca mestského zastupiteľstva - Bod pod 

poradovým číslom 20 preradiť do časti schvaľuje. 

PREZENTÁCIA  27 poslancov 

HLASOVANIE č. 9: za: 24 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: l 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Jána Ahlersa, MPH, poslanca mestského zastupiteľstva - Aby 

sa v bode 9 zjednotili podmienky s bodom i:íslo 18. Teda, aby vypadla podmienka tej minimálnej 

investície 25 000 € nájmu (v prílohe bod č. 3). 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 10: za: 26 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu Ing. Juraja Hudáča, poslanca mestského zastupiteľstva - Aby sa 

v bode 9 do bodu 14 súťažných podmienok dopracoval Dobrý festival, podmienka organizácie 

Dobrého festivalu. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. I I: za: 13 proti: 2 zdržalo sa: 8 

nehlasovalo: 4 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Renáty Fedorčíkovej, poslankyne mestského zastupiteľstva - Bod 

pod poradovým číslom I presunúť do časti neschvaľuje. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 12: za: 16 proti: 5 zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: 2 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, poslanca mestského zastupiteľstva 

Stiahnuť bod Č. 19. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 13: za: 19 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: l 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, poslanca mestského zasrupitel'stva - Pri 

bodoch 13 a 16 uviesť podmienku, že návrh nájomnej zmluvy bude súčasťou návrhu na uznesenie 

o schválení nájmu. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE č.14: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Ešte by som Vás poprosila, odhlasovať tú 

podmienku, čo hovorila pani predkladatel'ka a Io v Zimnom štadióne dať, že ten statický posudok 

bude leda urobený samoIným výhercom, alebo nájomcom a Io z dôvodu toho, te vlastne meSia, ak by 

malo robil' verejnú sú/'až, nebude ma/' šancu lohlo roku prenajať Zimný štadión. ,. 

Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva - "Ja si len formálne chcem 

osvojiť tenlo návrh, aby bol podaný . . , 

Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva - Bod 10, 

strana 2 (v prílohe) sa dopíňa bod 5, že sút'a,žiaci prijíma podmienku, prvá odrážka, rekonštrukciu 

nosnej konštrukcie stropu a ďalšie nevyhnutné práce podl'a záverov statického posudku, ktorý si 

zabezpečí na vlastné nákl ady. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 15: za: 19 proti: 1 zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

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

s prijatými zmenami. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 16: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uinesenie 

číslo: 51/2015 

Vedenie 5. zasadnutia Mestského z~stupiteľstva mesta Prešov prevzal Ing. Štefan Kužma, 

zástupca primátorky mesta. 
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7. Všeobecná diskusia a interpelácie poslaQcov mestského zastupitel'stva 

V rozprave vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ -

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Jaroslava 

Kutajová, Ing. Rastislav Mochnacký, JUDr. Katarína Ďurčanská , Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Vasil' Ja/lko, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Juraj Hudáč, Štefan 

Hermanovský. 

Mestské zastupitel'stvo v rámci bodu Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov uznesenie 

neprijímalo. 

8. 	 Návrh na schválenie majetkového pr1evodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa -

Draka Comteq Slovakia s. r. o. 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku 

mesta MsÚ, ktorá uviedla - " Predkladám Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu 

hodného osobitného zretel'a. Ide o predaj nehnuternosti nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku 

Záborské. Predovšetkým je to predaj pozemku, potom zriadenie predkupného práva, zriadenie 

vecného bremena práva vstupu a ďalšie zmluvy; je to zmluva o spolupráci, ktorá je súčasťou tohto 

uznesenia, memorandum o porozumeni a vzájomnej spolupráci medzi mestom Prešov 

a spoločnost'ou Východoslovenská distribuéná, ktorá je tiež súčasťou tohto uznesema a návrh 

zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi spoločnosťou Prešov REAL, s. r. o. a spoločnost'ou 

Východoslovenská distribučná, a. s. Tiež n4vrh tejto zmluvy je súčasťou tohto uznesenia. Zároveň 

dovol'ujem si Vás požiadal' v návrhu na uznesenie v bode J. písm. b) zriadenie predkupného práva 
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na kúpu, lehota je tam, aby sa zriadilo predkupné právo na kúpu na obdobie do 31.1.2018 

bezodplatne. Je tam preklep 31.12.2018 bezodplatne, čiže zmena tejto lehoty. " 

Nasledovalo vystúpenie JUDr. Lýdie Brumerčíkovej, právničky majetkovo-právneho 

oddelenia MsÚ, o ktorom sa hlasovalo v úvode na návrh Ing. Richarda Drutarovského, poslanca 

mestského zastupiteľstva. Vysvetlila majetko'vý prevod komplexne. 

V rozprave vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ -

PhDr. Martin Lipka, PhD. , Mgr. Peter Krajňák, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, 

PhD., Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

a JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička majetkovo-právneho oddelenia MsÚ, Ing. Daniel Tkáč, 

zamestnanec Prešov REAL, s. r. O. 

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

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 17: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uz.nesenie 

číslo: 52/2015 

9. Vystúpenie obyvateľov mesta 

Do tohto bodu sa prihlási la pani Verešpejová za Slovenský Červený kríž a pán Július Michalides. 

Nasledovalo vystúpenie pani Verešpejovej v časovom limite max. 5 minút. 


Pani Verešpejová vo svojom vystúpení infor)novala o činnosti Červeného kríža. 
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Nasledovalo vystúpenie pána Michalidesa v časovom limite max. 5 minút. 


Pán Michalides vystúpil k pozemku v dobývacom priestore Solivar l , k poriadku a k zeleni v meste 


Prešov. 


Vedenie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prevzala Ing. Andrea Turčanová, 

primátorka mesta. 

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zretel'a 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku 

mesta MsÚ, ktorá uviedla - " Predkladám Návrh na schválenie majetkových prevodov ako 

prípadov hodných osobitného zreteľa. Zároveň si Vás dovol'ujem požiadať v bode 2 a to je dlhodobý 

prenájom nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zreteľa je fam dôvod, žiadame opraviť dôvod 

poskytovania sociálnych služieb pre mládež po ukončení ústavnej starostlivosti, resp. pre mládež 

v ohrození a potom pod bodom majetkový pnevod ako prípad hodný osobitného zretel'a bod Č. 8 ide 

o prenájom nehnuteľnosti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ulici Slovenskej. v Župnom 

dome pre VINCI Park Slovakia. Dostali sme od spoločnosti VINCI Park Slovakia žiadost; že 

žiadajú zmeniť dobu neurčitú na dobu do 30.4.2015. " 

Poslancom mestského zastupiteľstva bola odprezentovaná aj fotodokumentácia 

k jednotlivým majetkovým prevodom ako prípadom hodným osobitného zreteľa. 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných materiáloch so 

zmenami v bode 2 a bode 8, ktoré uviedla predkladateľka. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 18: za: 26 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 53/2015 

ll. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické služhy mesta Prešov, a. s. 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku 

mesta MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladám Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Technické služby mesta Prešov, a. s. V súlade s Článkom XV! Podmienky majetkovej účasti mesta 

v obchodných spoločnostiach, bodom 2. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/ 2011, 

ktorého znenie je nasledovné: Mestské zastupitel'stvo rozhoduje o písm. aj zmene stanov spoločnosti 

a z dôvodu zosúladenia Stanov akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, 

a. s. so Stanovami akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. v otázke odvolania 

člena predstavenstva a člena dozornej rady ~poločnosti v priebehufimkčného obdobia predkladáme 

tento materiál na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA  28 poslancov 

HLASOVANIE č. 19: za: 26 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 2 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 54/2015 

12. 	 Návrh na zmenu zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou Mesta Prešov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla -" V materiáli 

máte v časti AJ návrh na odvolanie vymenovaných súčasných zásfUpcov v Technických službách, 

Dopravnom podniku. v spoločnosti PREŠOV REAL, takisto v Správe a zimnej údržbe prešovských 

ciest, v SPRAVBYTKOMFORTE a l. FC TATRAN. Pod písmenom BJ máte návrh na zvolenie. Tuná 

máte vybodkovaný materiál, preto by som teraz poprosila predsedov poslaneckých klubov, aby 

doplnili návrhy do tohto materiálu a následne po tomto doplnení by sme otvorili rozpravu. Zároveň 

by som chcela poprosit; aby obaja predsedovia poslaneckých klubov a aj aby ste vy, všetci poslanci 

zvážili to, že naozaj treba v predstavenstvách obchodných spoločností mať zástupcov, odborníkov. 

Myslím si, že poslanci by mali plnil' hlavne kontrolnú úlohu v dozorných radách. Ďakujem. " 

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

SIEŤ, NOVA - "Aby som doplnil uznesenie, ktoré je predložené k návrhu na zmenu zástupcov 

mesta v štatli/árnych orgánoch a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou 

účasl'ou mesta. Chcem ešte na úvod povedal; že jednak v Poslaneckom klube našom, teda KDH, 

SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA sme sa dohodli na určitých princípoch obsadzovania týchto 

jednotlivých členov do orgánov spoločností, Takisto sme sa vzájomne dohodli aj s Poslaneckým 

klubom SMER-u s tým, aby bolo korektné zastúpenie jedného aj druhého klubu. Toto, čo sme 

žiadali celé roky ako predtým, ale už zhodnotenie musí povedal' druhá strana. Chcel by som 

povedať ešte jednu vec, že sme sa zhodli a považujeme za náležité, aby pre dobré fungovanie 

obidvoch spoločností, akciových spoločností Dopravný podnik a Technické služby, aby výkonný 
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riaditelia týchto obchodných spoločnoslÍ boli v predstavenstvách týchto spoločností. Tak, ako to 

bolo celé volebné obdobia dozadu a zmenilo sa to až pri poslednej zmene. Takže preto z uvedeného 

dôvodu nie je obsadzované jedno miesto 11 predstavenstve Dopravného podniku mesta Prešov 

ajedno miesto v predstavenstve Technických služieb mesta Prešov. Tak teraz mi dovoľte, aby som 

za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA do bodu Bj návrh na zvolenie 

doplnil jednotlivých členov do orgánov, ak dovolíte budem čítat'jednotlivých zástupcov bez ti/ulov, 

lebo sú nimi poslanci, takže mále ich presné údaje už k dispozícii dlhodobo. Tak bod Bj návrh na 

zvolenie 

zástupcov mesta Prešov v predstavenstve obchodne; spoločnosti Technické služby mesta Prešov, 

a. s. a určenie predsedu predstavenstva 


predseda: 


Richard Drutarovský 


členovia: 

Zuzana Bednárová 

Vasil' Janko 

Ján Ahlers 

návrh na zvolenie zástupcov mesta Prešov v dozorne; rade obchodne; spoločnosti Technické služby 

mesta Prešov, a. s. 

Valéria Drobňáková 

zástupcov mesta Prešov v predstavenstve obchodne; spoločnosti Dopravný podnik meSia Prešov, 

a. s. a určenie predsedu predstavenstva 


predseda: 


Marcela Holingová 


členovia: 

Peter Cvengroš 

zástupcov mesta Prešov v dozornej rade obchodne; spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov 

a. s. 

Stanislav Ferenc 


Renáta Fedorčíková 


Martin Ďurišin 
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konateľa obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL. s. r. o. 

Ing. Jaroslav Buzogáň 

zástupcov mesta Prešov v dozornej rade obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL. s. r. O. 

Štefan Hermanovský 

Rastislav Mochnacký 

konateľa obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. 

Mgr. Juraj Hurný 

zástupcov mesta Prešov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských 

ciest, s. r, o.-
Zuzana Tkáčová 


zástupcov mesta Prešov v predstavenstve obchodnej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, 


a. s. Prešov 

Stanislav Kahanec 

Štefan Szidor 

zÓSIUpcu mesIa Prešov v dozornej rade obch@dnej spoločnosli SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov 

Io je obsadzované kolegami z druhého poslaneckého klubu, čiže ďalšie dve spoločnosli, kloré lom sú 

obsadzuje druhý klub. Takže ja som za Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, 

NO VA skončil. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - " Chcem sa opýlat: v predstavenstve 

Dopravného podniku leda bude len pani Dr. Rotingová a pán Dr. Cvengroš, áno. Viac nominácii 

nedávate? " 

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

SIEŤ, NOVA - "Ospravedlňujem sa vypadlo mi tam jedno meno, Marta Kollárová, čiže Marcela 

Holingová, predseda, Peter Cvengroš a Marta Kol/árová, vypadlo mi jedno meno. 

Ospravedlňujem sa. " 
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Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci 

"Ďakujem za slovo. Vážená pani primátorka, kolegyne, kolegovia, predovšetkým skôr než začnem 

čítať naše nominácie, chcem poveda( že bol som pripravený ako poďakoval' kolegom z pravicového 

poslaneckého klubu, lebo ozaj naše rokovania s pánom predsedom Kahancom boli korektné 

a dohodli sme sa na všetkom, o čom bude svedčiť aj naše hlasovanie predpokladám. Len trošku nás 

zaskočila, pani primátorka, tvoja veta, keď si uvádzala tento materiál, o tých odborníkoch, pretože 

my sme prijali informáciu, že dohoda je na tom, aby v tejto fáze boli delegovaní do orgánov 

mestských firiem poslanci. U nás to prešlo štandardným schvaf'ovacÍm procesom v klube, takisto - som dal na to ruku pánovi Kahancovi, takže ja tie nominácie prednesiem také, aké boli pôvodne, 

lebo normálne, keby sme sa o tom bavili skôr takto, tak aj my by sme vedeli delegovať do orgánov 

spoločností iných ľudí, no ale čo už. Takže skúsim to, za čo zahlasujeme, to znamená do 

predstavenstva Technických služieb delegujeme pána Komanického, do dozornej rady pána 

Malagu, do predstavenstva do Dopravného podniku pôjdem ja, do dozornej rady RudolfDupkala. 

Dozorná rada PREŠOV REAL Martin Lipka, dozorná rada Správy a zimnej údržby prešovských 

ciest Martin Matejka, dozorná rady SPRA VBYTKOMFORT Štefánia Andraščíková a predstavenstvo 

l. FC TATRAN Prešov Martin Lipka. Keď ešte mám dve a pol minúty a nie som si istý či ešte aj 

v rozprave by som mal nárok na to sa prihlcisit; tak chcem veľmi stručne. Máte tam v materiáloch 

prílohu Č. l , keď si ju prečítate tak pochopite, že chcel by som pár slov povedať o tom. Nechcem 

hovoril; čo všetko spoločnosť PREŠOV REAL v uplynulých rokoch musela absolvova( akým 

všelijakým nástrahám sme museli čeliť a čo všetko sa nám podarilo. Chcem skôr poďakovať 

predovšetkým zamestnancom tejto spoločnosti za skvelú spoluprácu. vďaka ktorej tie výsledky mohli 

byť Kolegovi Bobkovi, dobre sa nám Spol14 robilo. Chcem poďakoval' predošlému aj súčasnému 

vedeniu mesta za dobrú spoluprácu a takisto predošlému a súčasnému zaslupilel'stvu. Ďakujem za 

slovo. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MUDr. Ján AhJers, MPH, Mgr. Janette Langová, Ing. Stanislav 

Kahanec, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Juraj Hudáč a Mgr. Nataša Abed, právnička z oddelenia 

mestského majetku MsÚ. 
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V priebehu rozpravy vystúpil MUDr. Ján AhJers, MPH, poslanec mestského zastupiteľstva 

- "Dovo/'te mi využiť túto príležitosť, ako predseda strany SIEŤ v našom meste k nasledovnému 

vyhláseniu. Strana SIEŤ od začiatku svojho vzniku má vo svojom vienku ambíciu nominovať do 

verejných fimkcií v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a miest a obcí predovšetkým 

projésionálov, predovšetkým ľudí, ktorí na tak povediac pobyt v politike ako taký nie sú existenčne 

odkázaní. Veľmi ma teší, že vlastne v tomto kontexte môžem povedať, že j e to súčasne aj 

v korešpondencii s volebným programom pani primátorky, ktorej sme jednoznačne jak pred 

voľbami aj po voľbách vyslovili podporu a hodláme na týchto princípoch ďalej zotrvať v duchu 

zodpovedného nakladania so zvereným majetkom občanov, ktorí nám dali dôveru v duchu úcty 

k naším voličom. Chceme v tomto duchu urobiť nasledovné gesto, gesto profesionality, o ktorom 

som presvedčený, že svojím spôsobom nemá obdobu v novodobej histórii slovenskej politiky 

a vyslať tak povediac taký pozitívny signál trošku novej politickej kultúre, či na úrovni miest a obcí 

alebo v globále v celej krajine. Čiže v tomto duchu sme sa rozhodli, vzhľadom by som povedal na 

profesionálne zameranie nás troch reprezentantov strany SIEŤ, teda dvoch lekárov a učiteľa 

posunúľ nominácie, ktoré sa nám teda dostali a boli ponúknuté na báze percentuálneho zastúpenia 

v tomto zastupitel'stve na l'udí, o klorých sme presvedčení, že z titulu svojho povolania budú 

absolútne dôstojne a zodpovedne tieto funkcie zastáva( Všetky tieto tri mená sú inžinieri 

ekonómovia. Teraz by som si dovolil skon/(retizovať tento môj návrh Začnem predstavenstvom 

Dopravného podniku miesto MUDr. Petra Cvengroša by sme si dovolili navrhn úľ Ing Ľudovíta 

Molitorisa, inžiniera ekonómie. Do dozornej rady Dopravného podniku Ing Katarínu ŠVecovú, 

inžinierku ekonómie a miesto mňa do predstavenstva Technických služieb Ing Cyrila 

Klobušovského, inžiniera ekonómie, súčasne aj podpredsedu Slovenskej živnostenskej komory. 

Poprosím Vás, nehľadať za naším rozhodnutím akýkol'vek atak na všetky ostatné nominácie 

nominované ostatnými politickými stranami, je to čiste naše vlastné rozhodnutie a hlavným 

úmyslom je skutočne zabezpečit' absolútne zodpovedné a profesionálne nakladanie so zverenými 

prostriedkami občanov. Takisto by som si dovolil z tohto miesta sa opýtať, nakoľko som 

nepostrehol, že by súčastou koaličných tlebát boli automaticky aj nominácie na predsedov 

predstavenstiev, počujem to prvýkrát. Takže by som si dovolil dať návrh, či by nebolo rozumnejšie, 

aby predsedov predstavenstiev volili novoz\lolení členovia týchto predstavenstiev. Ďakujem pekne 
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a vážim si nomináciu každej jednej strany, absolútne žiadnu nespochybňujem a rovnako poprosím 

aby aj tie naše nominácie boli brané do úvah:y a poprosím Vás o ich podporu. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Poprosím teraz pani Dr. Abed. aby prišla 

vysvetlil' tú úlohu určenia predsedov predstavenstiev. " 

Mgr. Nataša Abed, právnička z oddelenia mestského majetku MsÚ - "Vážený pán 

poslanec. k Vašej otázke Vám uvediem nasledovné. Hovorí o tom Obchodný zákanník, letOIý sa 

medzičasom zmenil. Takže predsedu predstavenstva určuje orgán, ktorý vymenoval členov 

predstavenstva, čiže je to v súlade s platnou právnou úpravou. " 

Hlasovanie o návrhu MUDr. Jána Ahlersa, MPH, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý 

chce vymeni!' poslancov za SIEŤ, t. j. Ahlersa, Ďurišina a Cvengroša za pánov Klobušovského, 

Molitorisa a pani Švecovú. 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 20: za: 13 proti: O zdržalo sa: 11 

nehlasovalo: 5 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie so zapracovaním mien tak, ako ich predniesli predsedovia 

poslaneckých klubov. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 21: za: 25 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 55/201 S 
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13. 	 Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Sigordskej spoločnosti, záujmového združenia 

právnických osôb za mesto Prešov 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla - "Nebudem 

zvlášť dlho uvádzať materiál. Všetky podstatné informácie máte v materiáli. Opäť poprosím 

predsedov poslaneckých klubov, aby predniesli svoje návrhy. " 

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

SIEŤ, NOV A - " V návrhu na uznesenie v časti písm. b) za člena správnej rady navrhujeme 

Jaroslavu Kutajovú, zase bez titulov a Zuzanu Tkáčovú. ,. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Pani Zuzanu Tkáčovú do dozornej rady? Lebo 

v správnej rade máme len jedno miesto. Pán predseda poslaneckého klubu prosím upresniť návrh. " 

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

SIEŤ, NOVA - " To čo som povedal. Za člena správnej rady Jaroslava Kutajová, Zuzana 

Tkáčová. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Máme len jedno miesto v správnej rade, 

nemôžeme mať tam dvoch nominantov. " 

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

SIEŤ, NOV A - " Tak potom Kutajová Jaroslava, dozorná rada SMER. " 
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Ing. Juraj Hudáč, predseda Poslaneckého klubu SMER - SD a nezávislí poslanci - "No 

možno aj ja teraz budem taký všelijaký. ale nám vôbec nie je jasné, čo to je za spoločnost Ani 

vôbec nám nie je jasné o čo v tej spoločnosti ide, ani čo máme s tým robi( Takže nevieme v tejto 

sekunde ani nikoho nominovat: ale keď nám to vysvetlíte a dáte minútu prestávku na poradu 

poslaneckých klubov, tak snáď nejakú nomináciu dáme. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - " Všetko máte uvedené v materiáli. Sigordská 

spoločnosťje záujmové združenie právnických osôb, ktorej členmi okrem mesta Prešov sú aj obce 

a hlavným predmetom činnosti by mala byť vlastne príprava a realizácia projektu cykloželezničky. 

Doteraz v orgánoch pôsobili v správnej rad? Dr. Pavel Hagyari a v dozornej rade Ing. Svettana 

Pavlovičová a Ing. arch. Viktor Tkačík. Týchto odvolávame a schvaľujeme nové zastúpenie, takže 

poprosila by som, ak potrebujete poradu, požiadajte o prestávku na poradu poslaneckých klubov 

ale potrebujem tie nominácie. " 

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

" Nebudeme lo nat'ahoval: aj keď/ala nám nie je činnosť tohlo združenia absolútne jasná, ale Io 

neberte ako výhradu voči lomulO vedeniu meSia, hádam viem kam táto výhrada smeruje, lakže naša 

nomináciaje Ľudovíl Malaga. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Ďakujem a pán poslanec môžem doplnit' pani 

Tkáčovú do dozornej rady? Pán poslanec Kahanec. " 

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

SIEŤ, NOVA - " Ja len chcem povedať, že som mal posunulé tie riadky a zle som to čílal, čiže tola 

čo palrilo ku dozornej rade som prečítal ešte ako k správnej rade, preto som lo zle predniesol. 

Opravujem ešle raz za člena správnej rady Jaroslava Kulajová a do dozornej rady Zuzana 

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

Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter Krajňák. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie so zapracovaním mien tak, ako ich predrúesli 

predsedovia poslaneckých klubov. 

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 22: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 56/2015 

14. Informatívna 	 správa k doterajším zmluvným vzťahom súvisiacich s prevádzkou 

platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu 2ápisnice. 

Materiál predložila .JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku 

mesta MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladám Informatívnu správu k doterajším zmluvným vzťahom 

súvisiacich s prevádzkau platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov. 

Táto informatívna 5práva bola prerokovaná v mestskej rade 16.3. 2015, ktorej uznesenieje súčasľou 

tohto materiálu a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 29/2015 zo dňa 

26.1.2015. V podstate v tejto informatívnej správe pokiaľ ide o doterajšie zmluvné vzťahy, priložené 

sú dve zmluvy alo je koncesná zmluva, ktorá je uzatvorená medzi spoločnosťou VINCI PARK 

Slovakia a PREŠOV REAL a druhá je to kúpna zmluva uzatvorená medzi mestom Prešov 

a spoločnostou VINCI PARK Slovakia. Predmetom t~jto kúpnej zmluvy sú vlastne tielo technické 

zariadenia, automaty atd:, ktoré v súčasnOjli má eŠle VINCI PARK. Skončením koncesn~j zmluvy 

dOlerajšej prejdú lieto všetky zariadenia do majetku mesia. Táto koncesná zmluva by mala byť 
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ukončená momentálne teraz k 31.3. 2015 a následne potom by sa prevzali aj všetky tieto technické 

zariadenia za I é. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA  20 poslancov 

HLASOVANIE č. 23: za: 20 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 57/2015 

15. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí 

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

únie 

Predkladá: Ing. Jana Vrtel'ová, poverená riadením odboru strategického rozvoja MsÚ 

Materiál tvorí písomnú pnlohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Jana Vrtel'ová, poverená riadením odboru strategického rozvoja 

MsÚ, ktorá uviedla - " Predkladám Informatívnu správu O stave a realizácii pripravovaných 

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

Európskej únie. Informatívna správa bola prerokovaná v komisiách mestského zastupiteľstva 

a v mestskej rade. Bola doplnená o pripomienky. Nezapracovali sme jednu pripomienku a IO 

pripomienku, ČO sa týka doplnenia gestorov ku každému podanému a pripravovanému zámeru, 

nakol'ko koždý projekt má svojho gestora ml oddelení riadenia projektov a pokiaľ niekto potrebuje 

informácie, čo sa týka ďalšieho riadenia, prípravy, dostane ho od dotyčného pracovnika, ktorému 

bol priradený jednotlivý zámer alebo proje'kt. Ďalej Vás chcem upozornil; že návrh na uznesenie 

bol doplnený v časti schvaľuje po A. podanie žiadosti o poskytnutie NFP a to pre Iri projek/ové 
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zámery: l. Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov - Horárska ulica a to opätovné podanie 

žiadosti na Environmentálny fond a trikrát riešenie havarijného stavu na objektoch v majetku mesta 

Prešov prvý je havarijný stav strechy na ABC CVČ, Októbrová 30; havarijný stav šatní a ZTI na ZŠ 

Československej armády 22 a tretí havarijný stav na ZŠ Matice slovenskej Č. 13 rekonštrukcia 

strechy na telocvični a na šatni. Tieto tri žiadosti o dotáciu z výnosu ministerstva financií boli 

doplnené dodatočne, nakol'ko dedlajn je 3/.3. Takéto žiadosti na riešenie havarijných stavov 

o poskytnutie dotácie väčšinou sme riešili na akcie, ktoré už boli schválené v rozpočte mesta Prešov 

a nakol'ko nenašli sme v tohtoročnom rozpočte žiadny takýto objekt. ktorý by vykazoval známky 

havarijného stavu, preto sme Vám navrhli takéto riešenie . .. 

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

Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Janette Lallgová, Mgr. Peter Krajňák . 

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

PREZENTÁCIA -24 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 58/2015 

16. 	 Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešova na ostatnom území mesta v l. a ll. polroku 2014 a zhodnotenie za rok 

2014 

Predkladá: 	 Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného úradu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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Materiál predložila Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného úradu MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladám Informatívnu správu 

o stavebných aktivitách fYzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov ana 

ostatnom území mesta Prešov za l. a ll. polroku 2014, ktorá bola vypracovaná na základe plánov 

práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a Komisie mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Správa obsahuje prehlad 

stavebných aktivít za oba paIraky 2014 z dôvodu, že vypracovaná správa za l. polrok 2014 nebola 

zaradená do programu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2014. 

K uvedeným správam prijala komisia pre mestské zastupiteľstvo pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie uznesenia, ktore tvoria prílohu predkladaného materiálu. " 

V rozprave vystúpili - Ing, Andrea Turčanová, primálorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Renáta Fedorčíková. 

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

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 25: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 59/2015 

17. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov 

Predkladá: 	 Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného úradu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného úradu MsÚ, ktorá uviedla - " Predkladám Návrh na obstaranie Zmien 
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a doplnkov 201 5 Územného plánu mesta Pre§ov. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 

Územného plánu mesta Prešov je spracovaný v súlade s § 30 ods. l zákona Č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na základe požiadaviek 

jednak z vonku, l. I od občanov, ale aI na základe vlastných poznatkov oddelenia územného 

plánovania a urbanizmu mesia a uznesenia komisie. V lejlo súvislosli si dovolím eŠle podOlknú/' 

jednu ve/'mi vážnu skuločnost: My sme dňa 25.3.2015, I. I v slredu minulý tf-ždeň boli pozvaní na 

prerokovanie veľmi vážnych dokumentov, ktoré pripravuje aj Prešovský samosprávny kraj, bol tam 

aj pán poslanec, pán Ing. Kahanec, čiže v Mto súvisloSli dávam do pozornosti, že sme zo zákona 

povinní pOlOm samozrejme dať do súladu našu projektovú dokumenláciu, leda Územ ný plán mesta 
~ 

S vyšším, (eda nadriadeným územným plánom Io znamená s Územ ným plánom Prešovského 

samosprávneho kraja, čiže pravdepodobne pôjdeme súbežne stýmilo dokumenimi, tak aj sme Io 

identifikovali, to znamená, že budeme musieť nejakým spôsobom doladi!' lielo veci, to sú nové 

skutočnosti, ktoré vlasIne sme sa teraz dozvedeli a kloré budeme musie!' vlas(ne doladiť, pretože tam 

máme povinnost' vlasIne zosúladiť tieto územné plány. " 

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

Ing. Richard Drutarovský, Ing. Rastislav Mochnacký, Ing. Stanislav Kahanec a Ing. arch. Kristína 

Hakučová, poverená riadením odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 26: za: 24 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 60/2015 
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18. Návrh na vol'bu za prísediacich pre Okresný súd Prešov na obdobie rokov 2015-2019 

Predkladá: 	 JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ 

Materiál tvolÍ písomnú prílohu zápisn ice. 

Materiál predložila JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej správy 

MsÚ, ktorá uviedla -" Materiál, ktorý je predmetom rokovania je vypracovaný na základe žiadosti 

predsedu Okresného súdu, ktorý požiadal mestské zastupileľstvo, aby pre volilo prísediacich sudcov 

na volebné obdobie 2015-2019. Znamená Io, že všetci navrhovaní kandidáti už vykonávajú túto 

funkciu prísediaceho, v tejto funkcii sa osvedčili, so súhlasom na ich voľbu sami prísediaci súhlasia. 

Súhlasí aj Okresný súd tak, ako to vyplýva zo zákona o sudcoch a prísediacich. Podrobné 

informácie o výkone funkcie prísediaceho sudcu sú uvedené v dôvodovej správe a ja len pre úplnosť 

si dovolím uviest; že tálo funkcia sa môže vykonávať maximálne 12 pracovných dní a ak to vyžaduje 

charakter prejednávanej veci môže to byť aj dlhšie obdobie, zameslnávate/'je povinný prísediaceho 

sudcu uvo/'niť z výkonu zamestnania s náhradou mzdy a napokon prísediacemu patrí aj náhrada 

jednak hotových výdavkov a dostáva paušálne náhrady výdavkov vo výške 2 €l za jeden deň, kedy 

prejednáva vec na Okresnom súde. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 27: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupitel'stvo schválilo u:llnesenie 

číslo: 61/2015 
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19. 	Návrh na pričlenenie obcí Varhaňovce a Chminianske Jakubovany do spoločného 

školského úradu mesta Prešov 

Predldadá: 	 Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ, ktorý uviedol -"Predkladám Návrh na pričlenenie obcí Varhaňovce 

a Chminianske Jakubovany do spoločného školského úradu mesta Prešov. Školský úrad zabezpečuje 

odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy na úseku školstva. V Školskom úrade Prešov máme ku dnešnému dňu 22 obcí, t j. 34 

základných škôl s počtom žiakov 10 954. Pre nás Io činí príjem 5492 €. Pri prijati týchlo ďalších 

dvoch obcí prijmeme 294 žiakov, zvýši sa ná!! príjem o 147 €. Musím pripomenú!; že meslo Prešov 

neprispieva na činnost' !!kolského úradu, všetky finančné prostriedky prichádzajú z ministerstva 

školstva cez Okresný úrad Prešov. Oslatné veci sú v materiáli. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 28: za: 26 proti: O 	 zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo u:llnesenie 

číslo: 62/2015 
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20. Návrh na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

Predkladá: 	 Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ, ktorý uviedol -" Predkladám Návrh na likvidáciu poh/'adávky za 

prenájom školského bytu na ZŠ Važecká vo výške 3 943,54 é. Keďže táto suma prekračuje sumu 

3500 € pod/'a VZN Č. 9/2011 to schva/'uie mestské zastupite/'stvo. Ostatné veci sú popísané 

v materiáli. " 

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

Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Martin Ďurišin, PhD. a Mgr. František 

Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ. 

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

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 29: za: 17 proti: O zdržalo sa: 6 

nehlasovalo: 2 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 63/2015 
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21. 	 Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Č. 563/2014 zo dňa 16.6.2014 k nakladaniu s odpadmi v meste Prešov 

Predkladá: 	 Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru dopravy, životného 

prostredia a komunálnych služieb MsÚ 

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru dopravy, životného ,
prostredia a komunálnych služieb MsÚ, ktorý uviedol - " Dovoľte mi predložiť návrh materiálu, 

ktorý spracoval odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb Návrh na zmenu 

termínu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v Pre,{ove Č. 563/2014 zo dňa 16.6.2014 

k nakladaniu s odpadmi v meste Preiiov. Materiál bol prerokovaný príslušnou komisiou a takisto 

bol prerokovaný aj mestskou radou. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 30: za: 26 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 64/2015 
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Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 18.50 hod. - " Vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, vážení prítomní, týmto bol program dnešného 5. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 

mesta Prešov vyčerpaný. Ďakujem všetkým prítomným za účasť a vyhlasujem dnešné 5. zasadnutie 

mestského zastupitel'stva za ukončené. Zároveň mi dovo/'te pri príležitosti Vel'konočných sviatkov 

poprial' Vám pokojne Vel'konočné sviatky v kruhu svojich blízkych a pozval' Vás na živú Poslednú 

večeru, ktorá sa bude konaľ l. apríla a Krížovú cestu, ktorá sa bude konat' 3. apríla 

v dopoludňajších hodinách, všetko pred radnicou. Takže máte úprimné moje pozvanie na tieto 

akcie. Ešte raz príjemné sviatky a dovidenia. " 

Zápisnica z 5. 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 TURČANOVÁ, v. r. 

primátorka mesta 

Overovatelia zápisnice: 

Štefan Hermanovský, v. r. 


Mgr. Martin Matejka, MBA, v. r. 
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