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Z Á P I S N I C A 
zo 4. zasadnutia 

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

20. 4. 2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Prerokovanie majetkového prevodu – stanovisko ku krytiu rozpočtom mesta Prešov  
    na rok 2015 
2. Prevzatie dlhu IPZ Prešov a.s. v likvidácií 
3. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného        
    usporiadania 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Stanislav Kahanec, predseda 
komisie. Rokovanie prebehlo v zmysle programu, ktorý bol schválený členmi komisie.  
 
 
K bodu 1.  programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala materiál 
„Prerokovanie majetkového prevodu – stanovisko ku krytiu rozpočtom mesta Prešov na 
rok 2015“.  Materiál sa týkal požiadavky o stanovisko komisie vo veci rozpočtovania 
finančných prostriedkov na  odkúpenia pozemkov od Mgr. Matúša Mihálika, ktorému má 
mesto Prešov vrátiť predmet výpožičky t.j. predmetné nehnuteľnosti na Ul. Sibírska 
v Prešove, súvisiace s vybudovaním parkovacích miest a to dňom 30.6.2015. 
 
K uvedenému bodu  členovia komisie prijali : 
Uznesenie č. 14/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
k o n š t a t u j e,  ž e  
majetkový prevod  nie je aktuálne  krytý finančnými prostriedkami v rozpočte mesta 
Prešov na rok 2015 
a 
o d p o r ú č a 
rokovať s vlastníkom o zásadnom znížení kúpnej ceny, resp. hľadať inú dohodu 
v zmysle odporúčania VMČ 7. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
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K bodu 2. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala materiál 
„Prevzatie dlhu IPZ Prešov a.s. v likvidácií“.  Predmetný dlh je evidovaný voči 
spoločnosti CI REGIO, spol.s.r.o. 
K uvedenému bodu prijala: 
 
Uznesenie č. 15/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
schváliť 
prevzatie dlhu od spoločnosti IPZ Prešov a. s. v likvidácii vo výške 32 848,16 Eur, 
ktorého 
veriteľom je spoločnosť CI REGIO, spol. s r. o., Prievozská 4D, Bratislava, IČ0: 
36489883, na Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 0l Prešov, IČO: 00327646, za podmienky 
súhlasu veriteľa. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 3. programu: 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií prerokovala Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh 
finančného usporiadania a prijala: 
Uznesenie č. 13/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove prerokovať predložený Návrh záverečného účtu 
mesta Prešov za rok 2014 a  
s c h v á l i ť 
- celoročné hospodárenie s výhradami, 
- návrh finančného usporiadania za rok 2014, 
p r i j a ť 
opatrenia na nápravu nedostatkov. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
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K bodu 4. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh na 
zníženie vyrubeného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a prijala: 
Uznesenie č. 16/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
prerokovala žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2015 poplatníka: Gréckokatolícka charita Prešov, IČO: 
35514388, Hlavná 2, 080 01 Prešov 
a   odporúča 
primátorke mesta Prešov vyrubený poplatok v rozhodnutí č. 0001402/2015 znížiť o 
813,12 €. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh na 
zníženie vyrubeného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a prijala: 
Uznesenie č. 17/2015 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
prerokovala žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2015 poplatníka: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie, IČO: 00585700, Sládkovičova 22, 080 01 Prešov 
a   odporúča 
primátorke mesta Prešov vyrubený poplatok v rozhodnutí č. 0013912/2015 znížiť o 
800,80 €. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
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K bodu 5. programu: 
Ing. Stanislav Kahanec, predseda komisie, ukončil zasadnutie Komisie MsZ finančnej, 
plánovacej a správy mestských organizácií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Kahanec,  v.r.         Ing. Milan Lukáč,  v.r. 
predseda komisie                                              overovateľ 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Šarišská,  v.r.         Ing. Peter Zamborský,  v.r. 
sekretárka komisie           overovateľ 
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