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Mestská rada v Prešove Výtlačok:~ 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z mimorírufneho zasadnutia 

Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 7.5.2015 


Prítomní členovia MsR: 

Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Martin Ďuri~in, PhD., Ing. Juraj Hudáč, Ing. ~tanislav Kahanec, 

Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Peter Krajňák, Ing.!Štefan Kužma 

--- Neprítomná členka MsR: 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, písomne ospravedlnená 

Mgr. Stanislav Ferenc, písonme ospravedlnený 

Prítomná: 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

Ďalší pritomní: 

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

vnútornej správy MsÚ, JUDr. Sylvia Bobková, právnička, Milan Grejták,: odborný referent, 

Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 
/"" 

ROKOVANIE: 
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9 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov i i 

Otvorenie, určenie zapisovatel'a a overovatellov zápisnice, schválenie progra+u 
[ 

Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Prešove otvorila a viedla Ing. 4ndrea Turčanová, 

primátorka mesta. Privítala členov mestskej rady a ostatných prítomných. 

Na začiatku zasadnutia MsR z IO členov bolo prítomných 7 členov MsR 1 primátorka mesta 
f 

skonštatovala, že MsR v Prešove je uznášani~hopná. 

r-

Za zapisovatel'ku bola určená zamestnankyja mesta: 

Mgr. Svetlana Bučková 

Za overovateľov uznesení a zápisnice boli určení títo členovia mestskej rad 

Ing. Marta Kollárová, PhD. 


Ing. Juraj Hudáč 


Primátorka mesta informovala, že návth programu mimoriadneho zasad4utia Mestskej rady 
/""' !

v Prešove bol stanovený v pozvánke. 

K programu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, čl4n mestskej rady 
1 

Ing. Richard Drutarovský a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestskéh1 úradu v Prešove, 

JUDr. Sylvia Bobková, právnička. 

Hlasovanie o navrhnutom programe MsR - za 6, proti O, zdržalo sa l, 1ehIasovalo O. 
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I 	
!I:; Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:I

Mesto Prešov I 

Program mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

1. 	Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Pr;v Č. 66/2015 

k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol - rok 2014 opravný podnik 

mesta Prešov, a. S., Zariadenie pre seniorov Harmónia Cemjata, Podnikatel ká činnosť MsÚ, 

Základná škola Važecká). 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorf<a mesta 

2. 	Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prdšov č. 67/2015
I 

r-
k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných ú~ovných dokladov 

na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove. . 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátotlka mesta 

3. 	Záver. 

1. 	 Pozastavenie výkonu uznesenia Mest$kého zastupitel'stva mesta ptešov č. 6612015 

k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol - rOkj2014 (Dopravný 

podnik mesta Prešov, a. s., Zariadenie pre seniorov Harmónia - cemj~a, Podnikatel'ská 

činnost' MsÚ, Základná škola Važecká) 
,,---.. 

Predkladá: 	 Ing. Andrea Turčanová, primá1Drka mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedla Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. 

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n1skorŠích predpisov 

starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa donjnieva, že odporuje 
I 

zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľal§ 12 ods. ll. Ak je 
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~ Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred fzastavením jeho 

výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. r 

Legálnym dôvodom pre uplatnenie sistačného práva môže byť len ten, ~torý ustanovuje 

zákon, t. j. nezákonnosť schváleného uznesenia.alebo jeho zjavná nevýhodnosť p mesto. 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov na svojom zasadnutí dňa 27.4.2015 prijalo uzneseníe 

č. 66/2015 k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol - ro 2014 (Dopravný 

podník mesta Prešov, a. s., Zariadeníe pre seniorov Harmónia - Cemjata, Pod ikateľská činnosť 

MsÚ, Základná škola Važecká), ktorým v časti "žiada" písm. c) požiadalo rimátorku mesta 
r 

"doložiť vyjadrenia kontrolovaných subjektov ku kontrolám". 
~ 

Preskúmaním zákonnosti vyššie uvedeného uznesenia bolo zistené, že pr~dmetné uznesenie 

je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom madení v znení nes*oršich predpisov, 

zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení nesk~ich predpisov, je 

nad rámec zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dtplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 21112000 Z. z. o sitbodnom prístupe 

k informáciám. ' 

Podl'a § lSf ods. I písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rznení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly *iamo obecnému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite ~ znení neskorších 

predpisov v § 17 ustanovuje náležitosti, ktQré má obsahovať správa o konttoiných zisteniach 

"" následnej finančnej kontroly. Vyjadrenia kon1lrolovaných subjektov ku kontrol+ nie sú súčasl'ou 
správy. . 

Zákon č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Sl~ení so zákonom 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýc zákonov v znení 

neskorších predpisov ustanovuje, ktoré informácie povinná osoba sprístupní ale zverení. 

Vzhľadom na to, že je madená Mestská rada v Prešove, prímátorkal mesta je povinná 

prerokoval' uznesenie ešte pred pozastavením jeho výkonu v tomto prgánc mestského 

zastupiteľstva. 

Aj napriek tomu, že len časť uvedeného uznesenia nie je v súlade so vštobecne záväznými 

právnymi predpismi, pozastaviť jeho výkon možno len ako celok. 
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;;] Mestská rada v Prešove výtlačok: 

Mesto Prešov I 

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

členovia mestskej rady Ing. Stanislav Kahan~c, Ing. Richard Drutarovský, P3'. Martin Ďurišin, 

PhD. a PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mest~kého úradu v Prešove, Ing: Ale der Ernst, hlavný 

kontrolór mesta, Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsU, JUD Sylvia Bobková, 

právnička. 

, 
Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, člena mestskej rady - hl10vať o návrhu na 

uznesenie tak, ako je uvedené v písomnom materiáli s doplnením časti a)! a b) z uznesenia 
/'"' 

mestského zastupiteľstva a to: 

Mestská rada v Prešove 

prerokovala 
i 

pozastavenie výkonu uznesenia Mestskébo zastupiteľstva mesta č. 66/2015prelov 

k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol - rok 2014 (Dop vný p~dnik mesta 

Prešov, a. S., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, Podnikateľská činn ť MsU, Základná 

škola Važecká), 

odporúča 

primátorke mesta 
I 

výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva m<lsta Prešov č. 66/2015 k nepreroktvaným správam z 

následných finančných kontrol - rok 2014 (Dopravný podnik mesta Prešov, ai s., Zariadenie pre 
/"' 

seniorov Harmónia Cemjata, Podnikateľská činnost' MsÚ, Základn~ škola Važecká) 

pozastaviť 

a žiada 

primátorku mesta 

a) predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedtstatkov zistených 

následnou finančnou kontrolou Dotácie na vykrytie straty vo verejnom ftujme poskytnutej 
iDopravnému podniku mesta Prešov, a. s. za rok 2012, 

Termín: mestské zastupiteľstvo jún 2015 , 
\ 

b) predložiť správu o prijatých opatreni~ch a správu o splnení týchto opatrení z Fslednej finančnej 

kontroly Podnikateľskej činnosti MsU za \. polrok 2013, I 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:~ I
Mesto Prešov I 

Termín: mestské zastupiteľstvo jún 2015 


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


Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 49/2015 

2. 	 Pozastavenie výkonu uznesenia Mestsl<ého zastupitel'stva mesta Prtlov č. 67/2015 

k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybrtných účtovných 

dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove i 

""' 
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

Materiál tvorí písomnú prílohu tApisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. 

Podľa § 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 lb. o obecnom zriadení v znení ne orších predpisov 

starosta môže pozastaviť výkon uznesenia o~cného zastupiteľstva, ak sa dom 'eva, že odporuje 

zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa 12 ods. 11. Akje 

zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznIesenie obecného zastupiteľstva ed pozastavením 

jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecn~j rady však nie je viazaný. 
,.-. 

Legálnym dôvodom pre uplatnenie si~tačného práva môže byť len ten,1 ktorý ustanovuje 
! 

zákon, t. j. nezákOlUlosť sehváleného uznesenia alebo jeho zjavná nevýhodnosť Ple mesto. 
i 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom zasadnutí dňa 27.4.20lf prijalo uznesenie 

Č. 6712015 k správe o výsledkoch vykonanej; následnej finančnej kontroly vy*raných účtovných 

dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove, ktorým v časti "ukladá hlaJnému kontrolórovi 

mesta a) dopracovať správu v Časti I. číslo 1. podpisy prednostky a externé v1rejné obstarávanie 

a v Časti II. číslo 9. Projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" zakúpená ypočtoVá technika 

a kontrola z roku 2014, čo je vrátane 2. polroku v súlade so zadanim správy." i 

V zmysle § 22 citovaného zákona následná finančná kontrola je skonfená prerokovaním 

správy, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo Oboznámet kontrolovaného 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

nedostatky. t ásledná fmančná 

:dy, ak sa kor trolovaný subjekt 

bo odmietne p dpísať zápisnicu. 

Tieto skutočnosti sa uvedú v zaplsmcl. , 
Na základe uvedeného nie je možné vstupovať už do prerokovanej IspráVY, či už jej 

prepracovaním, alebo doplnením. 

Citovaný zákon ustanovuje dôvody na vypracúvanie dodatku k správe, je splnený jeden 

z dôvodov uvedený v § 20 ods. 1, a to ak prot!. kontrolným zisteniam uveden' v správe písomne 

podal kontrolovaný subjekt v lehote určenej kontrolným orgánom opodstatne námietky, alebo 
..-. 

vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli 

uznesenia nemožno kvalifikovať ako niektorý z týchto dôvodov. , 

Vzhl'adom na to, že je zriadená Me~ská rada v Prešove, primátorka Imesta je povinná 

prerokovať uznesenie ešte pred pozastavením jeho výkonu v tomto 4rgáne mestského 

zastupitel'stva i 
Aj napriek tomu, že len čast' uvedeného uznesenia nie je v súlade so vŠ+becne záväznými 

právnymi predpismi, pozastaviť jeho výkon m<jžno len ako celok. I 
,i 
I 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili Ing. Andrea Turčanovä,lprimátorka mesta, 

členka mestskej rady - Ing. Marta Kollárová, FIhD. a Ing. Alexander Ernst, hlavnt kontrolór mesta. 

f 
r--

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, Ilko je uvedené v písomnom materifi. 

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

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 5012015 
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9 Mestská rada v Prešove I Výtlačok: 
Mesto Prešov 

3. Záver 

Program mimoriadneho zasadnutia M~stskej rady v Prešove bol vyče~aný. Ing. Andrea 

Turčanová, primátorka mesta, pod'akovala za účast' členom mestskej rady i 0s+tným prítomným 

a zasadnutie o 13.35 hod. ukončila. i,, 
I 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Prešove je spralovaná na základe 

zvukového záznamu. 

I 

PaedDr. Jozef SME T A N A, v. r. 

prednosta MsÚ 

Zapisovateľka: 

Mgr. Svetlana Bučková, v. r. 

Ing. Andrea TUR Č A ~ O V Á, v. r. 

primátorka mesta I 
, 

Overovatelia zápisnice: 


Ing. Marta Kollárová, PhD., v. r. 


Ing. Juraj Hudáč, v. r. 
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