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Z Á P I S N I C A 
z 1. zasadnutia 

komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, ktoré sa konalo dňa 

16. 1. 2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Návrh plánu práce Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských 
organizácií na rok 2015 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ..../2015, ktorým sa 
mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení 
výšky  dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta 
Prešov 

3. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 
4. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 

2015-2020 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým 
sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov 
v znení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2013 

6. Rôzne 
7. Záver 

 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Stanislav Kahanec, predseda 
komisie. Rokovanie prebehlo v zmysle stanoveného programu. 
 
 
K bodu 1.  programu: 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií prerokovala Návrh plánu práce Komisie MsZ finančnej, 
plánovacej a správy mestských organizácií na rok 2015, pričom boli prednesené 
nasledovné pripomienky: 
 
V predloženom návrhu boli niektoré termíny stanovené tak, že sa prekrývali s termínmi 
zasadnutí MsZ. Došlo ku vzájomnej zhode medzi členmi komisie aby sa zasadnutia 
komisie MsZ mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii konali 
spravidla v pondelok o 14,00 hod. a v zasadačke budovy K1K na Jarkovej ulici. Pri 
zmene uvedených dispozícii budú členovia upovedomení o čase a mieste konania 
v príslušnej pozvánke na zasadnutie.  
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K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie : 
Uznesenie č. 1/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 
berie na vedomie 
Návrh plánu práce Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 
na rok 2015 a žiada o prepracovanie termínov v zmysle pripomienok. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 8 
Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
K bodu 2.  programu: 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. ..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 3/2013 o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení na území mesta Prešov a prijala: 
Uznesenie č. 2/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 
berie na vedomie 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov   
odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení na území mesta Prešov prerokovať a schváliť. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 8 
Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3. programu: 

   Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy    
mestských organizácií prerokovala Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016-2017, pričom prehodnotila pripomienky predložené 
v jednotlivých komisiách Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a súčasne boli 
predložené aj ďalšie pripomienky. 
Všetky pripomienky a zmeny v návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 – 2017, ktoré členovia komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov  
finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii schválili oproti návrhu 
zverejnenému na vyjadrenie sa verejnosti sú prílohou tejto zápisnice.  Na základe 
schválených zmien bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č. 3/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 
berie na vedomie 
predložený Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017; 
odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov upravený Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 
2015 s výhľadom na roky 2016-2017, ktorý predloží predseda Komisie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií so 
zapracovanými zmenami na základe pripomienok z rokovaní jednotlivých komisií  
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prerokovať a schváliť. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 8 
Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
K bodu 4. programu: 

   Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy    
mestských organizácií prerokovala Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 a prijala: 
Uznesenie č. 4/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 
odporúča 
predkladateľovi Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 
2015-2020 prepracovať. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 8 
Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
K bodu 5. programu: 

   Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy    
mestských organizácií prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2013 a prijala: 
Uznesenie č. 5/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 
odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
schváliť  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov v znení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2013. 
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Hlasovanie: 
Prítomných: 8 
Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6. programu: 
Ing. Stanislav Kahanec, predseda komisie, ukončil zasadnutie Komisie MsZ finančnej, 
plánovacej a správy mestských organizácií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Kahanec, v.r.        PhDr. Marcela Holingová, v.r. 
predseda komisie                           overovateľka 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Šarišská, v.r.                   RNDr. Zuzana Bednárová PhD., v.r. 
sekretárka komisie           overovateľka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Strana  4/4 


	Z Á P I S N I C A
	berie na vedomie
	Hlasovanie:
	Prítomných: 8
	Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0
	Hlasovanie:
	Prítomných: 8
	Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0
	mestských organizácií prerokovala Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017, pričom prehodnotila pripomienky predložené v jednotlivých komisiách Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a súčasne boli predložené aj ďalšie pripo...
	Všetky pripomienky a zmeny v návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017, ktoré členovia komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov  finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii schválili oproti návrhu zverejnené...
	predložený Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017;
	Hlasovanie:
	Prítomných: 8
	Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0
	odporúča
	predkladateľovi Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 prepracovať.
	Hlasovanie:
	Prítomných: 8
	Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0
	odporúča
	Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov
	návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov v znení Všeobecne záväzné nariad...
	Hlasovanie:
	Prítomných: 8
	Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0
	Ing. Stanislav Kahanec, v.r.        PhDr. Marcela Holingová, v.r.
	predseda komisie                           overovateľka
	Ing. Jana Šarišská, v.r.                   RNDr. Zuzana Bednárová PhD., v.r.
	sekretárka komisie           overovateľka

