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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov l 
Zápisnica 


zo 6. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, 


ktoré sa konalo dňa 27.4.2015 


v zasadaeej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková u4 Č. 24 

l 
l 

t 

Predsedajúci: Ing. Štefan Kužma, zástupca primátora mesta 

r--

Neprítomná: 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta z dôvodu služobnej cesty do Bratislavt (rokovanie snemu 

ZMOS) i 

Pritomní poslanci mestského zastupitel'stva 29 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní poslanci mestského zastupitel'stva: 

JUDr. Katarína ĎUrčanská, písomne ospravedlnená 


Mgr. Stanislav Ferenc, písomne ospravedlnený 


r· PrftomnÍ zamestnanci mesta: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 

Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície v Prešove 

Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 

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

Ing. Jana Šarišská, poverená riadením oddelenia rozpočtu a účtovnictva MsÚ 

JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ , 

JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením majetkovo-právneho oddelenia MsW ,,
Ing. Marta Dolhá, poverená riadením oddelenia mestského majetku MsÚ 


Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 
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I;;; Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Jana Vrtel'ová, vedúca oddelenia riadenia projektov MsÚ 


Ing. Ľudovít Koháni, poverený riadením oddelenia investičnej činnosti MsÚ . 

I ,

Ing, arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného ~du MsU 

Ing. arch, Kristína Hakučová, poverená riadením oddelenia územného rozIfdovania a rozvoja 

bývania MsÚ : 
I 

Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru dopravy, životného prostr1ia a komunálnych 

služieb MsÚ : 

Ing. Otilia Ferenčík:ová, vedúca oddelenia komunálnych služieb a spoločného o~~ného úradu MsÚ 

/' 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu M~U 
Mgr. František Macko, poverený riadením oddelenia školstva, mládeže a športu ľSÚ 
Mgr. Mária Putnocká, poverená riadením oddelenia kultúry a cestovného ruchu ľsú 

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

Ing. Andrej Gajdoš, koordinátor 

Ing. Katarína Benetínová, vedúca Kancelárie primátorky mesta 

Bc. JozefVerbovský, asistent primátorky mesta 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňa mesta 

Milan Grejták, odborný referent 

JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením organizačno-právneho oddelenia Ms* 

JUDr. Sylvia Bobková, právnička 

ŕ' 	 Iveta Fecková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 

Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 

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


Mgr. Peter Bobko, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 


Ing. Jaroslav Buzogáň, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 

Ing. Peter Janus, výkonný riaditeľ DPmP, a. s. 


Ing. Peter Smutný, poverený výkonom funkcie výkonného riaditeľa TSmP, a. s.1 


Anton Rokošný, konateľ saZúPc, s. r. o. 
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Mesto Prešov I 

ROKOVANIE 

/'

l 
Otvorenie, určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice, schválenie progr1mu 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvoril a viedol F,g. Štefan Kužma, 

zástupca primátorky mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, . tupcov mestskej 

príspevkovej organizácie a obchodných spoločností s účasťou mesta, zástupcov médií 

~. a prítomných obyvateľov mesta. 

za zapisovateľku bola predsedajúcim určená zamestnankyňa mesta Mgr.lsvetlana Bučková. 
! 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcim určení títo pos~Ci MsZ: 

Ing. Renáta Fedorčíková, 

Ing. Ľudovít Malaga. 

PREZENT ÁCIA - 25 prítomných poslancov 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok:9 	 l 

Mesto Prešov 

Predsedajúci oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 25, čí4 skonštatoval, že 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné. 

i 
Predsedajúci uviedol, že návrh programu 6. zasadnutia Mests~ho zastupiteľstva 

mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. I 
j 

I 
V bode "RÔzne" bol predložený materiál: 	 I 

• Informácia o možnosti vypracovania pravidiel používania pyrotechnických 'irobkOV na zábavné 

ŕ" a oslavné účely na území mesta Prešov. ! 
, 

Na stôl bolo predložené: 

• 	 uznesenie, ktoré prijalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho ~a dňa 21.4.2015 

k podmienkam obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom Vodárenskej vlže v Prešove; 

• 	 k materiálu číslo IO Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných 

osobitného zreteľa nová príloba (Návrh zmluvy o nájme pozemku) k majetkTvému prevodu pod 

poradovým číslom 6. ! 
í, 

Z rokovania stiahol materiál pod poradovým číslom 14 Návrh na zmen~ zriaďovacej listiny 

Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 Ol Prešov. Po konzultáciách s finisterstvom daná 
~ kompetencia prislúcha štatutárovi mesta. 	 , 

! 

Predsedajúci ďalej navrhol v čase medzi 16.00 až 16.30 hod. vyčle iť čas na prípadné 

vystúpenia prítomných obyvateľov mesta v časovom limite max. 5 minút v r' ci osobitného bodu 

programu "Vystúpenia obyvateľov mesta". Lehota na prihlásenie sa s dis sným príspevkom 

u predsedajúceho uplynie o 15.50 hod., pričom max. počet diskusných príspev ov je 6. V prípade, 

že obyvatelia vyčerpú svoje ~iskusné ~ríspevky sk~r ako o 16..30 hod., bude .salp~ynule po~ačova~ 
v ďalšom programe zasadnutia. PoprosIl, aby reakcie poslancov MsZ na vysruplma obyvatelov boh 

až v rámci bodu "Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov". !, 
i 
I 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

,rhu programu vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátor y mesta, poslanci 

Jr. Miroslav Benko, MBA, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stani ~lav Kahanec, Ing. 

Juraj Huďáč. 

! 
Hlasovanie o schválení návrhu programu 6. zasadnutia Mestského z~tuPiteľstva mesta 

Prešov. I
PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 1: za: 25 proti: O Ii zdržalo sa: l 
"......, I nehlasovalo: l 

! 

I 
Program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ,I bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 
I 

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta ~ešov a volba jej 

členov. 	 , 
1 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 	 ! 
2. Neprerokované správy z následných finančných kontrol - rok 2014 (Dop+vný podnik mesta 

Prešov, a. S., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, pOdnikate,ská činnosť MsÚ, 

Základná škola Važecká). I 
r-. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 	 l 

3. Správa o výsledkoch vyko~an~ následn~ finančnej kontroly vybraných ÚČ1vnýCh dokladov na 

vybraných oddeleniach MsU v Prešove. 	 i 
I 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 	 ! 
4. Správa o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly čerpania 1davkov na údržbu 

verejnej zelene za 2. polrok 2014. I 
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta j 

5. Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažnosti občanov za l. polrok 2014 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 
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;;;1 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

6. 	Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadepiu mesta Prešov 

Č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insigniách a ich použÍvarí. 

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

MsU 
l 

7. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014. 	 l 
Predkladá: Pae~Dr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry tcestovného ruchu 

MsU 

r-- 8. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2015'j 

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

MsÚ I 
9. Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta Msj', 

10. 	Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. 

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta 

ll. 	Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v P šove. 

Pre{}kladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 

12. Návrh Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove. I 
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ I 

,-.. 13. 	Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta rrešov a členov 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. l. 
! 

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ ! , 
14. 	 Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAP ANČ. I 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov l 
15. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n.o. 

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

MsÚ 

Rôzne: I 

I 
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Mestské zastupitel'stvo mesta Preiov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

16. Infonnácia 	 o možnosti vypracovania pravidiel používania pyrotec1mic~ých výrobkov na 

zábavné a oslavné účely na území mesta Prešov. 

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

17. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľsrva. 

18. Záver. 

l 
.~ 16.00 - 16.30 Vystúpenia obyvateľov mesta 	 l 

I 
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupitel'stva mesta rrešov a vol'ba jej 

členov 	 í 

V súlade s programom 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta P ešov bolo potrebné 

zriadiť návrhovú komisiu mestského zastupitel'stva a zvoliť jej členov. Ing. Šte Kužma, zástupca 

primátorky mesta predložil návrh, aby mestské zastupiteľstvo zriadilo 5·člelUl návrhovú komisiu 

a zvolilo jej členov na základe pomerného zastúpenia poslancov mests ého zastupiteľstva 

v poslaneckých kluboch. Odporučil, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení na základe 
r-. návrhov predsedov poslaneckých klubov títo poslanci mestského zastupiteľstva: 

Za Poslanecký klub KDH, SDKÚ·DS, MOST· HÍD, SIEŤ, NOVA: 


RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., 


Ing. Richard Drutarovský, 


Ing. Rastislav Mochnacký, 


Za Poslanecký klub SMER· SD a nezávislí poslanci: 


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


PhDr. Martin Lipka, PhD. 
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l1;;;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok; 

Mesto Prešov 

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

komisie. 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Zástupca primátorky mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo ~hválilo uznesenie, 

ktorým zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

.~ 
Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie I

I číslo: 65/2015 

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

SIET, NOV A požiadal o prestávku na poradu poslaneckého klubu. J 
Predsedajúci vyhlásil IO minútovú prestávku na zasadnutie pOSlaneckéh klubu.

l 
2. Neprerokované správy z následných finančných kontrol - rok 2014 r-opravný podnik 

mesta Prešov, a. s., Zariadenie pre seniorov Harmónia - Cemjata, Pod ikatel'ská činnosť 

MsÚ, Základná škola Važecká) l 

~ 

edkl ladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mes ,ktorý uviedol 

"Po viac ako 14 mesiacoch sa opäť táto správa, tieto neprerokované správy do ávajú na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. Osobne som rád, pretože práca kontroly je nielen ot m, že zisťujeme, ale 

hlavne má slúžiťpre tých, ktorí riadia dané spoločnosti, či predstavenstvá, či ri dUeľov spoločnosti, 

či riaditeľov škôl, aby sa z týchto správ vzalo ponaučenie, a aby veci jUngo ali lepšie. Nie som 

samozrejme rád, že sa to robí až po 14 mesiacoch, ale vďaka aj za to. C ern sa zastaviť pri 

niektorých správach. Čo sa týka dopravného podniku, ak ste si všimli ma byť urobený Plán 
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I::, Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

dopravnej obslužnosti, ten bol nalroniec urobený a zaplatený až na jeseň minul ho roku. Verím, že 

sa začne 	lronečne využívať, prerolrovaný už bol. Čo je ale podstatné z náš o pohľadu, chýba 

základná zmluva o službách, lronštatujeme formálne vykonávanie predbežne lrontroly mestom, 

mestským 	úradom, ľuďmi, ktorí boli za to v danom čase zodpovední. Ako príkl sú podpísané dva 

dodatky Č. 6, podľa jedného sa riadil dopravný podnik a druhý bol schovaný mestslrom úrade. 

Úhrada strát výlronov bola mestom platená nepravidelne, treba sa pozrieťna p hľadávky na strane 

12, ktoré 	tam máte. Tvoril sa dlh mesta, uhrádzalo sa to stále neskiJr a aj z i 'ch rozpočtov a,ko 

v danom roku schválených. Je potrebné sa zaoberať presnými položkami kal lačného vzorca pri 

vyčíslení presnej výšky transferu pre dopravný podnik, ani toto mesto dote az nekontrolovalo. 

Takisto máme názor, že opravné položky za cestovanie bez platného Ustka, tak ko je to doteraz, po 

dvoch rolroch vlastne sa stávajú nákladom mesta, tieto mesto vyrovnáva. Mys ím si, že tým by sa 

malo zaoberať jednak vedenie dopravného podniku, predstavenstvo. Musím le lronštalovat; že 

písomná správa o plnení opatrení, predložená lrontrolnému útvaru doteraz ebola. Čo sa týka 

zariadenia na Cemjate, podstatnou vecou bolo vedenie účtovníctva, ktoré ale bolo dané do 

poriadku. Takisto upozornili sme na spôsoby inventarizácie a podstatnou ve u je tiež efektívne 

vynakladanie prostriedlrov na opravu zariadenia. To zariadenie je staré, to z riadenie potrebuje 

dasť finančných prostriedkov, ale je potrebné to robiť ejéktívne, máte to popísané v správe 

a zároveň je potrebné, ak je niečo zle urobené, uplatňovaťaj reklamácie. Čo s týka podnikateľskej 

činnosti mestského úradu, t. j. Mestské informačné centrum, tam zamestnanci 

~. 	 veci, vykonávali svoju hlavnú prácu, ale aj podnikateľskú činnost' pre mests úrad. Konštatovali 

sme hradenie nákladov na podnikateľskú činnosť z rozpočtu mesta a to bol porušením zálrona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Takisto mesto nepredložilo rntrolnému útvaru 

písomnú správu o opatreniach a ani ich vyhodnotenie. Čo sa týka Základnej Šjly Važecká, zhodne 

sme konštatovali nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly, čo bolo porušením zálrona 

ofinančnej kontrole a osobitnou kapitolou v tomto prípade boli zmluvy o renájme mestského 

majetku. Je potrebné, a upozorňujem na to nielen pri tejto šlrole, lronať v úlade so zákonom 

o majetku obcí a takisto v súlade so zákonom z roku 2002 o účtovníctve. Zisteni musia slúžiťaj pre 

riadiacich pracovníkov mesta, opakujem, do ktorých kompetencie patrí riadeni daných zariadení. " 
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Mesto Prešov 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Richard Drutarovský, doc. PhDr. Šten ia Andraščíková, 

PhD., MPH, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajň a Ing. Alexander 

Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta, Ing. Peter Janus, výkonný riaditeľ Dopravn ho podniku mesta 

Prešov, a. s. 

Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta predniesol p .eňujúci návrh 
.~ Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva k návrhu na uzn senie - "Mestské 

zastupiteľstvo žiada primátorku mesta predložiť písomnú správu o splnení op trení prijatých na 

nápravu nedostatlwv zistených následnau finančnou kontrolou Dotácie na ykrytie straty vo 

verejnom záujme poskytovanej Dopravnému podniku mesta Prešov, a. s. za k 2012, Termín: 

mestské zastupiteľstvo jún 2015; po b) predložiť správu o prijatých opatreniac a sprm.'U o plnení 

týchto opatrení z následnej finančnej lwntroly Podnikateľskej činnasti MsÚ 1. polrok 2013. 

Termín: mestské zastupiteľstvo jún 2015. " 

Ing. Ľudovít Malaga, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol vrh na doplnenie 

uznesenia - "K tomu všetkému, čo bolo prečítané, by bolo dobré uviesť avrhujem doložiť 

vyjadrenia kontrolovaných subjektov ku kontrolám, ktoré boli zaslané a nie sú t " 

r· 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Stanislava Kahanca, +""" me""'"" 
zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov I 
HLASOVANIE li. 3: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 
, 

illasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, 1~' ~.kého 
zastupiteľstva. 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov ! 
HLASOVANIE Č. 4: za: 23 proti: O zdržalo sa: 4 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

illasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 5: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

IMestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

I číslo: 66/2015

I 
3. Správa o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly VYb~nýCh účtovných 

dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove 
! 

~, Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mes , ktorý uviedol 

"tažko je v tomlo prípade stručne uviesť materiál, pretože je veľmi potreb upozorniť na isté 

skutočnosti, ktoré by si mala uvedomiť aj tu prítomná verejnosť, resp. média v rámci fungovania 

mestského úradu. Upozorňujem, že spôsob zadávania objednávok bol robený Ir, že vprvom rade 

bola zrušená smernica v roku 2009, obnovená bola voktóbri 2014. Vo zťahu k verejnému 

obstarávaniu aj vnútorný predpis mestského úradu nebol aktualizovaný po a platného zákona 

a takto to aj vyzeralo. Nie vždy sa vykonávala predbežná finančná kontrol, t. j. neoverila sa 

pripravovanáfinančná operácia. napr. už len tak základnou vecou ako je súlad rozpočtom. Neboli 
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Mesto Prešov I 
úplné účtovné doklady, verejné obstarávanie bez platného vnútorného predpisu a mestskom úrade 

vykonávali oddelenia, časť bývalý primátor poveroval osobitne mimo oddelení iektoré osoby, časť 

bola zadávaná externe, nebola vedená žiadna evidencia verejných obstarávaní a Mestskom úrade 

v Prešove doteraz. Vôbec sa tu neoveroval súlad objednávok a taklsto faW v súlade k zákonu 

o verejnom obstarávaní. Boli prípady, že nebol zdokladovaný vôbec výber do 'aleľa danej sluiby 

alebo práce pre mesto. Je zaujímavosťou, že 5 dní po komunálnych voľbách sa ieši! havarijný stav 

na Základnej škole Kúpeľná - telocvičňa. kde toto bolo riešené neo právn nou osobou, bolo 

urobené rozdelenie zákazky na dve firmy, ktoré majú ale jedného majiteľa. Do nca pri Základnej 

~. škole Kúpeľná, takisto pri Materskej škole Budovateľská bola len jedna nová ponuka bez 

preukázania základnej veci a to je prieskum trhu. Zamestnanec verený riadením 

verejnoprospešných činností zabezpečoval procesy verejného obstarávani bez príslušného 

oprávnenia. Takisto opäť po voľbách bol uzatvorený dodatok na práce navi pri rekonštrukcii 

Základnej školy Májové námestie, tu sme konštatovali jednoznačné porušenie zákona overejnam 

obstarávaní. Faktúry - nevykonávala sa predbežná finančná kontrola, to znam á chýbajú dátumy, 

chýbajú podpisy, chýbajú preberacie protokoly alebo podpisy stavebných dozorov. Mesto si 

nevšimlo novelu zákona o finančnej kontrole, ktorá je platná odjesene minulé roka. Dokonca sa 

uhrádzali veci za tovary, ktoré nikdy neboli dodané na mestský úrad, čiže nevyc ádza z toho nič iné, 

len konštatovať neefektívne a nehospodárne vynakladanie finančných pr striedkov. Mnoho 

objednávok afaktúr bolo zverejnených až pol roka po realizácii. To, že l porušený zákon 

/'"-. 	 o slobodnom prístupe k informáciám netreba snáď ani hovoriť. Zvláštnym pd om bolo oplotenie 

skládky na Cemjate, kde rozhodnutfm jediného akcionára, bývalého primá ra Hagyariho, sa 

realizovalo oplotenie skládky, ale rozhodnutie jediného akcionára sa môž týkať len majetku 

príslušnej firmy, v tomto prípade Technických služieb mesta Prešov, nie ajetku mesta. Tu 

realizácia vo výške viac ako 51 000 e, obišiel sa súhlas a schválenie mests 'ho zastupiteľstva. 

Úhrada faktúr za povodne, ktoré boli v máji a ktoré boli splatné vauguste r ku 2014 neboli do 

konca roka uhradené, aj keď bolo dosťprostriedkov na rezervnom fonde a te o fond presne slúži 

práve na takéto účely. V správe máte popísané takisto ako sa nedodržiaval mandátna zmluva 

sfirmou Zimná údržba prešovských ciest a ako sa obišiel zákon, alebo re . nedodržal zákon 

o verejnom obstarávani pri nakladaní s uhynutými zvieratami. Verím, že ste si správu prečítali 

podrobne a oboznámili ste sa tiež so špeciálnymi sluibami auditorskej firmy, kt. rá za 576 € dodala 
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Mesto Prešov 

mestu potvrdenie, ktaré nebola v súlade sa zákonom o rozpočtových p avidlách územnej 

samosprávy. obišiel sa zákon, obišla sa povinnosť hlavného kontrolóra, Ve mi zaujimavým je 

prípad prenájmu 141 m2 priestorov pre občianske združenie Sociálny Prešov, došlo k porušeniu 

finančnej disciplíny a zákona a nájme a podnájme nebytových priestorov. Ddp rúčam ako príklad 

hospodárenia mesta skutočnosti pod bodom 9 na strane 19, kde objednávky ali vystavené pred 

Vianocami roku 2013 a boli aj uhradené faktúry, ktoré nemajú žiadne fYzic 'výstupy, doklady 

nepreukazujú dodanie objednaných služieb. Konštatujem, že nebola v našich si 'ch prekontrolovať 

všetky účtovné doklady, výber bol urobený námatkovo v zmysle zadania a v z sie plánu kontrol. 

/", 	 V tamto prípade správa konštatuje porušenia 7 zákonov, všeobecne záv "zného nariadenia 

a hospodáreni a nakladani s majetkom mesta a 2 vnútorných smerníc úradu. pozorňujem aj do 

budúcna, že primátor mesia je v zmysle zákona ofinančnej kontrole zodpov dný za vytváranie, 

zachovávanie a rozvíjanie finanéného riadenia a ako to finančné riadenie pre iehala za bývalého 

primátora mesta Prešov ste čiastočne oboznámení aj v tejto správe. Na základe ejto sprmy chcem, 

aby ste vedeli, že využijem svoju povinnosť v zmysle zákona 307 z minulého roko, ktorý hovorí 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovanim protispoločenskej činnosti a zákona 

Č. 502/2001 ofinanénej kontrole § 13 bod 2 písm. kj, upozorním na toto koVanie orgány činné 

v trestnom konaní. " 

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

,.... 	 Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, BA, Ing. Richard 

Drutarovský, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Rudolf Dupkala, 

Ďurišin, PhD., Mgr. Janette Langová a Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavn kontrolór mesta, 

PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

Ing. Marta Kollárová, PhD., poslankyňa mestského zastupiteľstva predľesla pozmeňujúci 

návrh k predloženému návrhu na uznesenie - "Tak ja som mala čast' aj teda be~ie na vedomie túto 

správu a časť bJ ukladá hlavnému kontrolórovi po aj dopracovať správu v časí L čislo 1. podpisy 

prednostky a externé verejné obstarávania a lL čislo 9. Projekt "Aktívni s niori - atraktívne 

mesta" zakúpená výpočtová technika a kontrola z roku 2014, čo je vrátane 2. olroku v súlade so 

zadaním správy. Po bJ správu o prijatých opatreniach Termín: jún 2015. " 
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I 

I 


Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD., pO~ankyne mestského 
. r 	 IzastupIte stva. 	 ! 

i
PREZENTÁCIA - 28 poslancov I 

HLASOVANIE Č. 6: za: 19 proti: O I zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: O 

.~ Návrh prijatý . 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva pre . esol pozmeňujúci 

návrh k predloženému návrhu na uznesenie "Mestské zastupiteľstvo mest Prešov berie na 

vedomie tak ako je a doplniť žiada prednostu MsÚ urobiť závery z tejto s áry za porušenie 

finančnej disciplíny u príslušných zodpovedných pracovníkov mestského úradu informovať o tom 

mestské zastupiteľstvo. Termín: 29.6.2015" 
! 
I 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu PaedDr. Miroslava Benka. MBA, rOSlanca mestského 

zastupiteľstva. 	 I 
PREZENTÁCIA - 28 poslancov 	 I 

I 
~ HLASOVANIE Č. 7: za: 26 proti: O 	 , zdržalo sa: 2 

I nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 
l 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 


PREZENTÁCIA - 28 poslancov 
 IHLASOV ANtE Č. 8: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupiteľstvo scbválilo uznesenie 

číslo: 67/2015 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

4. Správa o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly čerpania vý ilavkov na údržbu 

verejnej zelene za 2. polrok 2014 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 


Materiál predložil Ing. Alexander Emst, PhD., hlavný kontrolór mes , ktorý uviedol 

r-. 	 "Táto správa hovori o tom a toto je vlastne ďalši prfpad toho, ako sa nakladal s majetkom mesta 

a s jeho financiami. Správu predkladám na základe plánu kontrol s válený mestským 

zastupiteľstvom, veci ktoré máte popísané sú vspráve. Upozorním na pár zau 'mavých faktov. za 
prvé, súťaž bola vyhlásená deň pred Silvestrom roku 2013. za druhé, o áranie obálok, či 

záujemcovia splňajú kritéria bolo 16.4.2014. Neúspešná spoločnosť poda potom námietku 

11.6.2014 a 28. 7. ju sama stiahla. Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo až 0.10.2014. Žiadna 

objednávka, ani mandátna zmluva pre spoločnost; ktorá robila verejné obst rávanie pre mesto 

neexistuje. Spoločnosť teda pracovala pre mesto zadarmo. Zmluva bola ma orená primátorom 

Pavlom Hagyarim až 5.12.2014, to znamená 10 dní pred odovzdaním eho fUnkcie novej 

primátorke. V priebehu súťaže bola vylúčená zodpovednosť za škody spôsobe é znečistením, toto 

ostalo na pleciach mesta, aj keď sa to nezhodovalo s pôvodným zadanim súť . Dôležitým je tiež 

fakt, ako sa mesto vysporiadalo s tým, že proces verejného obstarávania sa úmerne naťahoval -
a tak od 28.4., kedy skončila pôvodná zmluva do 4.12. sa postupovalo mimo zákona o verejnom 

obstarávani aj keď na túto povinnost' bol bývalý primátor upozornený tútorným právnym 

stanoviskom mestského úradu. Primátor Hagyari vydal pokyn, ktorý máte v rf/ohe. stojí za to. 

Nikomu neadresovaný je to pri/oha číslo 2. Predpokladám ale, že všetko sa ialo v dobrej viere 

a len s tými najlepšími úmyslami. To, že pri tom bolo porušených nieko zákonov je fakt. 

Konštatujem, že bol porušený zákon Č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, ~ol porušený zákon 

Č. 502/2001 ofinančnej kontrole a bol porušený zákon Č. 523/2004 o rozp~čtOlých pravidlách 

verejnej správy. K uvedenému nemám ďalej čo dodať. " 
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Mesto Prešov 

Hlasovanie o udelení slova pánovi Mgr. Kamilovi SepeŠimu. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 9: za: 24 proti: O 

Návrh prijatý. 

Nasledovalo vystúpenie pána Mgr. Kamila Sepešiho . 

.'"'; 

zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

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

Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Stanislav Kahanec a Paed r. Jozef Smetana, 

prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Alexander Ernst, PhD" hlavný kon 16r mesta. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol pozmeňujúci návrh 

k predloženému návrhu na uzneseníe - " Uznesenie tak, ako je navrhnuté v pís mnom materiáli sa 

doplní o časť, a žiada hlavného kontrolóra mesta Prešov, aby oboznámil s ko trolnými zisteniami 

v dnes predložených správach hlavného kontrolóra orgány činné v trestnom kon ní. " 

....... 
 Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol ozmeňujúci návrh 

k predloženému návrhu na uzneseníe - "Tak, ako sme mali v tých predchá ajúcich správach 

súhlasím s tým, že bude berie na vedomie, potom bude bod, ktorý nav hol pán poslanec 

Drutarovský a potom bude ďalší bod: žiada primátorku mesta prijať opa enia na nápravu 

zistených nedostatkov uvedených v Správe o výsledkoch vykonanej následnej mančnej kontroly 

čerpania výdavkov na údržbu verejnej zelene za 2. polrok 2014 a predio 't' písomnú správu 

O splnení týchto opatrení. Termín: mestské zastupiteľstvo jún 2015. " 
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Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Rioh"", Dru"'"","ho, ~.m~ m""""'" 
zastupiteľstva. í, 
PREZENTÁCIA - 28 poslancov I 
HLASOVANIE č. 10: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovaIo: 4 

Návrh prijatý. 

./"'.. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Stanislava Kahanca, pfslanca mestského 

zastupiteľstva. ! 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 12: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

-
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 6812015 

5. Správa o kontrole vybavovania peticií a st'ažnosti občanov za 1. polrok 2b14 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór metta, ktorý uviedol 

"V prvom polroku mesto malo rie.W' až 16 petícii. Každá druhá petz'~ia bola v podstate 
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opodstatnená. Tri najväčšie petície, pod ktoré sa podpísalo 2 304, 1 163 all 069 občanov však 

zostali nevybavené. V prvom pripade na základe protestu občanov spoločnosti Funderia Condals 

odstúpila od svojho zámeru, v druhom pripade mesto petíciu týkajúcu sa ižovatky Obrancov 

mieru - Levočská postúpilo Slovenskej správe ciest a v treťom pripade sá bývalý primátor 

rozhodol, že petfciu vybaviť nemôže. Mesto oficiálne písomne dostalo 30 súdno í, pri opakovaných 

sťažnostiach musi byť odpoveď schválená štatutárom mesta, to bolo v niekol'ký h pripadoch. To sa 

v.~ak nestalo a v podstate odpovedali tí, proti ktorým bola sťažnosť zameraná. okonca evidujeme 

sťažnosť, ktorá ostala nevybavená aj po uplynutí lehôt, to znamená od 17.4.2 14 doteraz nebola 

r. 	 vybavená. V mnohých prípadoch boli sťažnosti vybavované neskoro. Sťažno ti z decembra bolí 

vybavované v marci, sťažnosti zjanuára boli vybavované takisto v marci lehotách. Ďalšie 

nedostatky, to znamená nedodržania ustanovení zákona č. 9/2010 o sťažn stiach sú uvedené 

v správe. Dovoľte mi, na záver tohto môjho v podstate bloku, ja verím, že mali mysel tieto sprmy, 

požiadať pána prednostu ojednu vec. Na mestskom úrade visia také tab l'ky, ktoré hovoria 

o politike kvaUty na meste Prešov, ktoré v roku 2008 bolí vydané bývalým prz átorom Hagyarim 

a prednostom pánom Višňovským. Bol by som veľmi rád, keby sa mesto tým fa seriózne zaoberalo 

a prístupy, ktoré nachádzalo pri zavádzaní nejakých nových metôd, aby sa ostali do normálu 

a týmto mi dovol'te, aby som túto svoju tabuľku odovzdal pánovi prednostovi, 

dali do poriadku. " 

...... 	 V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o udelení slova pánovi Emilovi OsavČukovi. 

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

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

nehlasovalo: 3 

Návrh prijatý. 

Nasledovalo vystúpenie pána Emila Osavčuka. 
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Mesto Prešov I 
í 

H"~,~iO ,mlwho M _""'o .... "", jo predl_ý, plw_m+~i. 
PREZENTACIA - 26 poslancov l 

HLASOVANIE Č. 14: za: 26 proti: O II zdržalo sa: O 

I nehlasovalo: O 
! 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 69/2015 

/'"".. 

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadbniu mesta Prešov 

č. 16212007 o symboloch mesta Prešova mestských insígniách a ich použfvaní 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú pn10hu zápisnice. 

Materiál predložil PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, túry a cestovného 

ruchu MsÚ, ktorý uviedol "Dovolím si Vám predložiť ako ďalší bod pro amu prerokovanie 

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta P ešov Č. 162/2007 

_ 	 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní. Návrh na nesenie je, aby ste 

tomuto návrhu vyhoveli a to z dôvodu, ktory,;e aj v dôvodove'; správe. To znam ná, že naše mestské 

symboly nemôžu byť chránené ustanovením § 42 ods. 1 písm. a) zákon Č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V dôvodovej správe je uvedené aj akého konkrétneho 

dôvodu to takje, pretože sa Io týkn iba štátnych symbolov, nie mestských symbo 

I 
V rozprave vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mest poslanec MsZ -

Ing. Richard Drutarovský. I 
I 
I 
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Hlas~vanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomnom mteriáli. 

PREZENTACIA - 27 poslancov i 

HLASOVANIE Č. 15: za: 27 proti: O I zdržalo sa: O 

ll neblasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo scbválilo uznesenie 

číslo: 7012015 

,~ 

7. Návrb na udelenie Ceny mesta Preäov za rok 2014 

t
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry icestovnél ruchu 

MsÚ I 
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. i 

I 

Materiál predložil PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, 

ruchu MsÚ, ktorý uviedol - "Dovoľujem si Vám afw ďalši bod programu 

udelenie Ceny mesta Prešov za rok 1014. Po tom, čo zasadala ll-členná fwmi, 

poradí navrhnutí na Cenu mesta Prešov: Dr. h. c. prof PhDr. Rudolf pupkala, CSC., st., 

_ MUDr. Karol Kyslan, PhD., st. a Mgr. Eva Zacharová. " 
-I 

! 
I 

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

Ing. Rastislav Mochnacký, Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Be , MBA, Ing. Juraj 

Hudáč, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. M 'n Ďurišin, PhD., 

Ing. Ľudovít Malaga. 

Ing. Rastislav Mochnaeký, poslanec mestského zastupiteľstva - "Mlsme túto tému na 

našom pravicovom klube široko diskutovali a dohodli sme sa, keď máme problém 

s prof Dupkalom a jeho činnosťou do roku 1989, že dáme návrh a ja pre ladám návrh, aby 

o každom kandidátovi sa hlasovalo osobitne. " 
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Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov L 
i 
, 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Rastislava Mochnackého, +Slanca mestského 

zastupiteľstva o tom, že sa bude zvlášť hlasovať o každom kandidátovi. , I 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 16: za: 18 proti: 10 zdržalo sa: 1I 
nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. ! 
l 

<~ Hlasovanie o návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov j za rok 2014 

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., st. I 
PREZENTÁCIA - 29 poslancov I 
HLASOVANIE Č. 17: za: 15 proti: O zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov 711 rok MUDr. Karolovi201t 
Kyslanovi, PhD., st. 

t
PREZENTÁCIA - 29 poslancov ! 
HLASOVANIE Č. 18: za: 28 proti: O zdržalo sa: 1 

,- nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. I 
i 

Hl~vanie o návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014 Mgr. Et.e Zacharovej. 

PREZENTACIA - 29 poslancov I 
HLASOVANIE Č. 19: za: 26 proti: O I zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 7112015 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov ! Výtlačok: 

Mesto Prešov 

8. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2f15 

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložil PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, túry 	a cestovného 

/"' 	 ruchu MsÚ, ktorý uviedol - "Predkladám Vám návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu 

v meste Prešov v roku 20] 5. K tomu snáď iba toľko, že bolo zaevidovaných 85 adostí od subjektov 

oprávnených na túto dotáciu. Z nich 9 nesplnili kritéria v zmysle platného v. obecne záväzného 

nariadenia. Ostatní uchádzači o celkovú sumu] 79000 e boli uspokojení pres v zmysle platného 

všeobecne záväzného nariadenia. " 

i 
V rozprave vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky m~et, poslanci MsZ 

Štefan Hermanovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Peter Krajňák, P r. Rudolf Dupkala, 

PhD., Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Juraj Hudáč, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Ľudo ít Malaga. 

l 
Hlas~vanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomnom 1teriálí. 

. PREZENTACIA - 29 poslancov 	 I 
HLASOVANIE č. 20: za: 29 proti: O 	 l zdržalo sa: O 

lI nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 72/2015 

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta Ms 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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1;;;1 	 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 
! 

Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Materiál predložil JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy maje mesta MsÚ, ktorý 

uviedol - "Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na sch álenie majetkových 

prevodov. Majetkové prevody boli prerokované komisiou mestského zas tupiteľs a pre disponovanie 

s majetkom mesta dňa 18.3., 25.3.2015 a 15.4.2015, pričom výpisy z uznesení s súčasťou materiálu 

a takisto Mestskou radou v Prešove dňa 13.4.2015, uznesenie je takisto súčas! u materiálu, ktorá 

k majetkovému prevodu pod poradovým číslom 6 neprijala uznesenie. Majetko é prevody uvedené 

v uznesení mestskej rady Č. 41/2015 zo dňa 13.4.2015 a to pod porado číslom 9 nie je 

r' 	 predložený materiál do mestského zastupiteľstva z dôvodu, že žiadateľ čianske združenie 

SOCIÁLNY PREŠOV vzal späť svoju žiadosť o prenájom nebytových priestoro nachádzajúcich sa 

na ulici Hlavnej Č. 69 v Prešove a takisto materiál podporadovým číslom 13 - ie je predložený do 

mestského zastupiteľstva z dôvodu zmeny výmery a opätovne bude predložený a prerokovanie do 

komisie mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta, la sa jedná vlastne 

o zámenu pozemkov vo vlastnlctve ministerstva vnútra za pozemky vo vlastníctv. 

Poslancom mestského zastupiteľstva bola odprezentovaná aj fotodokumentácia 

k jednotlivým majetkovým prevodom. 

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

Ing. Rastislav Mochnacký, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Marta Kollárová, 

- Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Juraj Hudáč, Ing. StanislJv Kahanec, Štefan 

Hermanovský, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. 

Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta - "Teraz by sme mohli tit' hlasoval: Máme 

ale len 1 minútu, lebo potom nasledujú Vystúpenia občanov a týchto návrh v na hlasovanie je 

niekol'ko, tak teraz začneme s vystúpeniami občanov. " i 
i 
! 
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Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

10. Vystúpenie obyvatel'ov mesta 

Do tohto bodu sa prihlásili: 


Július Michalides 


Stanislav Grega 


Peter Hronkin 


Rudolf Slepčíle 

r~ Mgr. Šlávková 

l 
Nasledovalo vystúpenie pána Michalidesa v časovom limite max. 5 minút. ! 
Pán Michalides vystúpil k včasnému predkladaniu materiálov na zasadnutia 1borov v mestských 

častiach mestskýtn úradom na stránku mesta. ! 

Nasledovalo vystúpenie pána Gregu v časovom limite max. 5 minút. 


Pán Grega vystúpil k Technickým službám mesta Prešov, a. s. 

i 
i 

l 
Nasledovalo vystúpenie pána Hronkina v časovom limite max. 5 minút. L 
Pán Hronkin vystúpil k parkovaniu na ulici Marka Čulena 2-16, k umiestneťu spomal'ovacíeho 

.~ zariadenia na cestu Marka Čulena, k orezaniu stromov. i ,I 

Nasledovalo vystúpenie pána Slepčíka v časovom limite max. 5 minút. l 


Pán Slepčík vystúpil k problémom na ulici K Starej tehelni (doručovanie tšty, podpal'ačstvo, 

ploštice, šváby) a žiadal zriadiť občianske hliadky. : 


! 
Nasledovalo vystúpenie pani Mgr. Šlávkov«i v časovom limite max. 5 minút. I 
Pani Šlávková vystúpila k venčovisku, ktoré chce mesto vybudovať na ulici frmádneho generála 

Svobodu na Sekčove. I 

I 
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·11;;1 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov l 

Dokončenie bodu 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

,, 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Štefana Kužmu, po lanca mestského 

zastupiteľstva o zmene názvu v prílohe k bodu 4 - Mesto Prešov Mestský' v Prešove, Hlavná 

73, 080 01 Prešov a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov vyhlasujú 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonnfka a ďalej to pokračuje tak, ako je to redložené. 

<--- PREZENT ÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE Č. 21: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

., l 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Stefana Kužmu, poslanca mes1ského zastupiteľstva 

- v bodoch 6 a 7 je to zmena z opcií 1+1 na 2 a z 10+10 na 20. ; 
i 

PREZENTÁClA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 22: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

Návrh prijatý • 

.-
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol Ing. Rastislav ohnacký, poslanec 

mestského zastupiteľstva - Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schval'uje v s ade s článkom IX., 

bod 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 9/2011, kto sa určujú Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, prerokovanie majetkovéh prevodu, ktorý bol 

na rokovani Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 26.1.2015 uznese ím č. 27/2015 pod 

bodom 36 neschválený. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE Č. 23: za: 24 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok:9 
! 

Mesto Prešov I I 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

/:íslo: 7312015 

! 
Hl~vanie o návrhu na uznesenie (Návrh na schválenie majetkových ptodOV) ako celku. 

PREZENT ACIA - 26 poslancov , 
l 

HLASOV~1'\IIE /:. 24: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

,~, 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 74/2015 

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných OSo~itnéhO zretel'a 

I 

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta Ms 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materíál predložil JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy maje u mesta MsÚ, ktorý 

uviedol - "Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na sch álenie majetkových 

r prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa, V súlade s prísluš rými ustanoveniami 

Všeobecne záväzného nariadenia č, 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospo • enia a nakladania 

s majetkom mesta Prešov, predložené mcifetkové prevody pre schválenie ich zámeru v mestskom 

zastupiteľstve a následnom zverejnení v zmysle príslušnej legislatívy neboli opätovne 

prerokované komisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkomimesta ani Mestskou 

radou v Prešove, " 

Poslancom mestského zastupiteľstva bola odprezentovaná ajl fotodokmnentácia 

k jednotlivým majetkovým prevodom. 
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e Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov : Výtlačok: 

Meh'to Prešov 

I 

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

Mgr. Janette Langová, doc. PhDr. Štefá~ia Andraščíková, PhD., MPH a JUDr! Miroslav Makara, 

vedúci odboru správy majetku mesta MsU. ! 

t 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných mtteriá1och. 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov : 


ill..ASOVA.~IE l. 25: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 


.~. nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

l!íslo: 7512015 
, 
l 

ll. 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. 


í 

Materiál predložil Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy sÚ, ktorý uviedol 

....-. " Daný materiál sa predkladá z takých troch dôvodov. Jeden je to, že sa spres ujú určité pojmy, za 

druhé sa chce zefoktivniť rokovanie a tretie sa doslova dáva do rokovacie poriadku možruJsť 

vystúpenia občanov bez toho, aby sa to schvaľovalo osobitne. Takže veľmi s učne uvediem tento 

materiál. Ešte jednu vec chcem uviesť. jedná sa o rokovací poriadok mestskéh zastupiteľstva, teda 

v prvom rade poslancov mestského zastupiteľstva, sú to Vaše pravidlá. Bodlčíslo 1, 2 spresňuje 

pojmy. Ináč podľa zákona o obecnom zriadeni orgánmi mesta Prešov je pri1tor a zastupiteľstvo. 

Z toho dôvodu sa upresňuje pojem Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. Bod 'íslo 3 viacmenej len 

legalizuje prax, ktorú tu máte, pretože v zastupiteľstve schvaľujete harmon gram zastupiteľstva 

a konkrétny program robí mestská rada, takže sa to len legalizuje tak., ako to v skutočnosti je. Bod 

číslo 4 zavádza prakticky pravidelnú polhodinu pre vystúpenia občanov bez to o, aby sa to osobitne 

schvaľovalo. Na rade boli pripomienky, či to má byť presne 015.00, 16.0 tu je to tak voľné 

Strana 27/40 

F - MsÚ/SP-O1124/1 



~ 

9 	 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov • Výtlač{lk: 

Mesto Prešov I 
a prakticky pre primátora to je vlastne možnosť zaradiť podľa toho, ako v skftočnosfi to uzná za 

najvhodnejšie, takže spravidla popoludní, vždy pozvánka musí byť zverejnená, !takže občania majú 

možnosť vediet; kedy je tá možnosť vystúpenia. Bod číslo 5, to je vlastne taký skôr návrh na 

zefektívnenie zo 60 sekúnd sa to skracuje na 20 sekúnd. Bod číslo 6 je to, y ten ďalší čas na 

vystúpenie, aby to už bolo na sformulovanie nejakého návrhu. V podstate, aby na vystúpenie bol 

len 5 minút a tie ďalšie 2 minúty, aby to už boli len na sformulovanie nejakéh návrhu. Trošku sa 

mení vec interpelácie a všeobecná rozprava, v tomto návrhu je to rozdel né. Interpelácia je 

interpelácia a v bode Rôzne je vlastne možnosť to, čo ste mali v tom bode aka interpelácie. Proste 

~. 	 interpelovať môžete primátora a členov mestskej rady a v bode Rôzne môžete sa tak, aka doteraz 

pýtať kohokoľvek, ale bude to rozdelené. Ešte jedna vec, ktorá vychádz možno nie z toho 

rokovacieho poriadku, aký bol doteraz ale skôr z praxe, keď sú jednoduché z stupiteľstvá, aby to 

mohol predložiť rovno primátor alebo viceprimátor. Prakticky keď tie návrh zmien uznesenia sú 

veľmi jednoduché, nie je potrebné, aby zasadala návrhová komisia. Posledn vec je to, aby sme 

všetky uznesenia dostali elektronicky na nasledujúci pracovný deň po pod 'se, ako primátorka 

podpíše uznesenia. " 

Hlasovanie o udelení slova pánovi Júliusovi Michalidesovi. 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 26: za: 17 proti: O zdržalo sa: 5 

nehlasovalo: 4/'" 

Návrh prijatý. 

Nasledovalo vystúpenie pána Júliusa Michalidesa. 

V ro~prave vystúpili Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mes~ poslanci MsZ 

doc. PhDr. Stefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Richard Drutarovský, J Ľudovít Malaga,

1
, 

Mgr. Peter Krajňák, Ing. Stanislav ~ahanec, PaedDr. Miroslav Benko, MBA a Ing. Eduard Vokál, 

vedúci odboru vnútornej správy MsU. 

I 
i 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok:~ 

Mesto Prešov 

Predsedajúci vyhlásil prestávku na zasadnutie návrhovej komisie. 

i 
Predseda návrhovej komisie Ing. Rastislav Mochnacký predniesol náVľ!ávrhovej komisie 

"Prvý návrh je od pána Malagu, ideme do materiálu Dôvodová správa a ta je na strane Č. 2 

prvý odsek a tam máme tmavým vyznačený návrh textu. Ja ho budem čítať a z roveň prečítam to, 

čo bolo, čo sme tam navrhli doplnit: Čítam tmavo označený návrh, čiže: 

Vrámci popoludňajšieho rokovania mestského zastupiteľstva zvolaného p04ľa harmonogramu 

zasadnutí mestského zastupiteľstva, sa zaradí bod" Vystúpenie obyvateľov meta" v dlžke trvania 

30~* I 

a teraz ide čiarko a ide navrhnutý text: i 

pričom pri tomto bode sa neotvára rozprava, ak mestské zastupiteľstvo nerofhodne hlasovaním 

inak. 

Koniec návrhu. A pokračuje text: 
> 

Na vystúpenie obyvateľov mesta v tomto bode sa nevyžaduje súhlas mestsfho zastupitel'stva. 

Obyvatelia vystúpia v poradí, vakom sa prihlásili písomne alebo ústne u predsťajúceho v rozsahu 

maximálne 5 minút. ! 
i 

A teraz ide ďalšia veta, ktorú tam pridávame: i 
I 

Po vystúpení obyvateľov mesta nasleduje bod programu Interpelácie p+tancov mestského 

/- zastupitel'stva. " I 

, 
Hlasovanie o návrhu tak:, ako ho predniesol predseda návrhovej komisiel 

PREZENTÁCIA 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 27: za: 14 proti: O zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: 3 

Návrh neprijatý. 

i 
Predseda návrhovej komisie Ing. Rastislav Mochnacký predniesol ď4Ší návrh návrhovej 

komisie "Teraz ideme do rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. to re ďalší návrh pána 

Malagu. : 
l 
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1:;1 Mestské zastupitefstvo mesta Prešov ! Výtlačok: 

Mesto Prešov I 
ČlánokXIV bod 17 a tam sa dopÍňajú iba dve krátke veci. l, 
V tret'om riadku sa mení zo 60 na 20 sekúnd a potom pokračuje veta od uktnčenia vystúpenia 

predkladateľa materiálu, na 'ÝZVU predsedajúceho. " : 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 28: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

t 

,~ Predseda návrhovej komisie Ing. Rastislav Moehnaeký predniesol ď~í návrh návrhovej 

komisie V návrhu dodatku, ten návrh dodatku pojednáva o Článku XIV ro vacieho poriadku, H 

kde za článok 26 sa vkladá nový článok 27 a z 27 sa stane 28. Návrh toho člán 27 prečítam celý, 

znie: Požiadavky a podnety predkladá poslanec mestského zastupitelstva! v bode programu 

H R6zne tt, do ktorého sa dá možnos!' prihlási!' do 20 sekúnd na výzvu predsedajq:eho. " ,
PREZENTÁCIA - 28 poslancov I 

HLASOVANIE Č. 29: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Predseda návrhovej komisie Ing. Rastislav Moehnaeký predniesol ď ší návrh návrhovej 

,,~ komisie "Teraz ideme do Rokovacieho poriadku Mestského zastupitelstva v rešove, Článok III. 

a tam je navrhnutý bod 5. a ten bod 5. znie: Pred ustanovujúcim a pos edným zasadnutím 

mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom obdobE sa hrá alebo sp va Štátna hymna 

Slovenskej republiky. " 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 30: za: 20 proti: 1 zdržalo sa: 6 

neblasovalo: 1 

Návrh prijatý. 
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1;;;;1 	 Mestské zastupitefstvo mesta Prešov 
! 

Výtlačok; 

Mesto Prešov 

1 
j 

Predseda návrhovej komisie Ing. Rastislav Mochnacký predniesol njivrh na uznesenie 

k prerokovanému materiálu ,. Čítam návrh na uznesenie: ! 
Mestské zasfupitel'stvo mesta Prešov schvaľuje Dodatok č. 6 k Rokovaciemu 1friadku Mestského 

zastupiteľstva v Prešove a splnomocňuje primátorku mesta vyd at' úplné ztenie Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Termín: máj 2015. " 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 31: za: 28 proti: 1 zdržalo sa: O 

,~ nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo nznesenie 

číslo: 7612015 

, 
12. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mest~kej rady v Prešove I , 
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice, 


Materiál predložil Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ, ktorý uviedol 

'"' 	 "Tak veľmi stručne k danému materiálu. Bod číslo l máte len kozmetickú ú 

schválený momentálne harmonogram a nie program, takže vlastne v Článku ods. 2 sa nahrádza 

s harmonogramom zasadnutí mestskej rady. Bod číslo 2, nič len frošku takú žno nezmyselnú 12 

dňovú lehotu, keď aj na zastupiteľstvo je 7 dní, tak vlastne zmenšujeme leh tu na predkladanie 

materiálov na 7 dní, to je bod číslo 2, Bod číslo 3, 4, 5, 6 reaguje na zmenu or{anizačnej štruktúry, 

takže viacmenej je to kozmetická úprava. Bod číslo 7 Vám prečítam: Z každéhk zasadnutia MsR sa 

vyhotoví osobitný spisový obal, ktorý obsahuje pozvánku, prezenčnú listinu, ZtisniCU, uznesenia a 

prerokované moteriály, ktorý sa archivuje v súlade s platným Registr túrnyrn poriadkom 

Mestského úradu v Prešove. Pre vnútorné potreby mestského úradu sa celého zasadnutia 

vyhotovuje zvukový záznam, ktorý sa po uplynuti desiatich dní od skončenialzasadnutia mestskej 

rady, vyhotovenia zápisnice a uznesení vymaže. V podstate tým spôsobom je riastne aj povedané, 
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ll:;; Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

že verejnosti prístupné sú všetky materiály aj dokumenty, ktoré sú. Ináč na roko ~anÍ rady sa otvoril 

aj súlad, nesúlad s § 26 Ústavy SR, ktorá hovorí o prístupnosti informácii. Tak, ~ len, keďže to bolo 

otvorené na rade, tak ja Vám len prečítam uznesenie Ústavného súdu SR sp zn. 2 Ústavný súd 
! 

514/10, priamo citujem: Ústavný súd Slovenskej republiky sa stotožňuje s nm om, že v zásade by 

mali byť verejnosti prístupné všetky dokumenty orgánov, treba však chrá iť niektoré verejné 

a súkromné záujmy prostredníctvom výnimiek; orgány by mali mať možnosť ch ániť svoje vnútorné 

konzultácie a porady tam, kde je to potrebné na zabezpečenie ich spôsobilosn uskutočňovať svoje 

úlohy. Tu chcem len povedať tak, že mestská rada je kontrolný, iniciatívny org n a v prvom rade je 

r 	 to poradný orgán primátora, teda tam, kde je nejaká porada, kde sa možno ide ovorit' aj o taktike, 

ako mesto bude postupoval: čo bude robiť v súdnych sporoch, na to by malo by rokovanie mestskej 

rady. Teda aj o taktike, ako mesto bude robiť. Takže vlastne z uvedených d odov je tu priamo 

v tom rokovacom poriadku povedané, že rokovanie rady týmto keď to schválite a stane neverejným, 

ale všetky výstupy z mestskej rady, budú verejne prístupné, o tom je ten návrh, orý tu je. Je to na 

Vás, ako vy to schválite. " 

Hlasovanie o udelení slova pánovi Júliusovi Michalidesovi. 

PREZENTÁCIA - 21 poslancov 

HLASOVANIE Č. 32: za: 8 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: 6 

r--- Návrh neprijatý. 

'ot ! 
V rozprave vystúpili - Ing. Stefan Kužma, zástupca primátorky mesr' poslanci MsZ -

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

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

PhDr. Martin Ďurišin, PhD., poslanec mestského zastupitel'stva pre1nicsol pozme~ujúci 
návrh k predloženému návrhu na uznesenie - "Mám pozmeňujúci návrhy, bodrodsek 2. V Clánku 

2 v odseku 4 sa slová" 12 dní" menia na " 7 dní" , . 

ale chcem sa venoval' tej dalšej časti vety, to je len vyslovene technická priPom1enka 

! 
l 
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1:;;;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

I 'renil "elektronicky 

na e-maílové adresy členov mestskej rady. " 

Mne sa zdá, že tam je len krkolomné znenie. " 

. 
Ing. Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol rzmeňujúci návrh 

k predloženému návrh na uznesenie - "Navrhujem, aby z tohto Dodatku č. 2 baf vypustený ten bod 

v Článku 1. číslo 7. To je vlastne zmena toho ustanovenia o vymazávaní Záz1amu. Čiže, aby to 

ostalo tak, ako je to doteraz. Tak, ako je to doteraz je to osvedčené a ne idím dôvod teraz 

rozhodnúť o tom, že budeme záznamy vymazávať. Súčasná úprava je posta ujúca, netreba ju 

menil: .. 

.~ 

i 
. I

' 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu PhDr. Martina Durišina, PhD., ,oslanca mestského 

zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 33: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Návrh prijatý. 

I 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Richarda Drutarovského, ;oslanca mestského 

.- zastupiteľstva - z predloženého návrhu tak, ako je v materiáli sa vypúšťa v ČláIfu 1. bod 7 . 

PREZENTÁCIA 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 34: za: 6 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 35: za: 27 

. 

proti: IO zdržalo sa: 12 

nehlasovalo: I 

proti: 1 zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupitefstvo mesta Prešov Výtlačok:CZ: 
IMesto Prešov l 
! 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 7712015 

13. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva mest, Prešova členov 
neposlancov komisii Mestského zastupitel'stva mesta Prešov ; 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice . 

.--. 
Materiál predložil Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy. Ú, ktorý uviedol 

"Doteraz tu boli platné Zásady odmeňovania poslancov a boli k tomu 4 dod tky, to je prvá vec, 

Druhá vec, na Slovensku bolo už niekol'ko prípadov, kde keď boli odmeňovan sobášiaci poslanci 

mali na Dohodu o vykonaní práce túto činnost: Tak dokonca súdy riešili, že 'sú zamestnancami 

obce alebo nie sú zamestnancami obce, teda fo je druhá vec, ktorú je potrebn nejakým spôsobom 

upraviť. Tretia vec, v doterajších platných zásadách mesto nemalo, kto ur ife plat zástupcovi 

primátora. takže to je ďalšia vec, ktorú bolo potrebné upraviť. Takže z tých ni ľkých dôvodov sa 

pripravil tento návrh, ktorý viacmenej potvrdzuje doteraz platný poriadok od eňovania, ktorý tu 

máte, Nemení výšku odmeny, nič, Doplnila sa výška odmeny pre sekretár. 

zastupiteľstva, čo nebolo predtým upresnené. Čiastočne sa sprísnili podmienky jvyplatenia, krátenia 

,~ 	 odmeny vprípade neúčasti poslanca, spôsob ospravedlňovania, tieto ná ·žitosti. Zástupcovi 

primátora sa určilo, keď bude menovať zástupcov primáforka, ona určuje, ď vy, pretože keby 

primátorka do 60 dní nezvolila alebo neurčila zástupcu, vtedy určujete vy, v tj om prípade plat by 

ste určovali vy. Potom je tu upresnená odmena pre výkon sobášiaceho a tých ktorí sú rečníci pri 

sobášiacom. No a ďalšia vec, zapracovala sa tu možnosť vzdania sa odmeny, eda individuálne sa 

poslanec môže vzdať odmeny. Takéto prípady nastávajú, keďje materská dov enka a pod, keď sa 

poberajú sociálne dávky, tak v takom prípade alebo aj z iných dôvodov, doter tu nebola možnost', 

terazje tu možnosť vzdať sa odmeny. výšky odmeny a všetko ostalo ako bol pôv dný návrh." 
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Mestské zastupiterstvo mesta Prešov 

l 
Výtlačok:c5 I 

IMesto Prešov ! 

IDasovanie o udelem slova pánovi Júliusovi Michalidesovi. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 36: za: 13 proti: O zdržalo sa: 15 

nehlasovalo: l 

Návrh neprijatý. 

r- V rozprave vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mes' poslanci MsZ -

PhDr. Martin Ďurišin, PhD., doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH Ing. Juraj Hudáč, 

Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Stanislav Kahanec, gr. Peter Krajňák 

a PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestského úradu v Prešove. 

, 
Hlasovame o návrhu PhDr. Martina Ďurišina, PhD., poslanca mestsk+o zastupitel'stva 

stiahnuť materiál. : 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVA.~IE Č. 37: za: 6 proti: l zdržalo sa: 21 

nehlasovalo: l 

r- Návrh neprijatý. 

!• 

Hlasovame o pozmeňujúcom návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, p1slanca mestského 

zastupiteľstva - "Strana 2/5 zásad Článok VČlen výboru v mestskej čast~ ods. 1 za prácu 
i 

a činnosť v súlade so Štatútom mesta Prešov patrí odmena po a) predsedov výboru v mestskej 

časti vo výške 132.99 €, sekretárovi poslancovi výboru vmestskej časti vo výš 117,51 €, členovi 

výboru v mestskej časti vo výške 102,06 €. Takie ešte strana 4/5 Článok IX. S oločné ustanovenie 

ods. 4 všetko to, čo je tam uvedené, predseda komisie atd: ako končí, by som i dovolil navrhnúť, 

v prípade komisie mestského zastupiteľstva mesta Prešov na ochranu verejnéhl záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov sekretár komisie doručí zápisnicu a uznesenia rredsedovi komisie 

do 5 dní po zasadnutí. " . 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 38: za: 10 proti: O zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: 2 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 39: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

r" nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 7812015 

14. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložil v zastúpení primátorky mesta Ing. Štefan Kužma, ľstupca primátorky 

~ mesta, ktorý uviedol " V mene pani primátorky, navrhujem zastupiteľstvu mľledovné uznesenie: 

k návrhu na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAP ANČ 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

A. odvoláva JUDr. Pavla Hagyariho ako zástupcu mesta Prešov na vp/nom zhromaždení 
1 

Združenia Lapanč 
• 

a menuje Ing. Andreu Turčanovú ako zástupkyňu mesta Prešov na +lnom zhromaždení 

Združenia Lapanč ! 
B. odvoláva zástupcov mesta Prešov v predstavenstve Združenia Lapanč: 

• 

l. MUDr. Vasiľa Janko 

2. MUDr. Petra Kleina 

3. Ing. Richarda DrutGrovského 
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)Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov : Výtlačok: 

fMesto Prešov l 

C odvoláva zástupcov mesta Prešov v dozornej rade Zdruienia Lapanč. 

1. Ing. arch. Viktora Tkačíka 

2. Mgr. Petra Haasa 

D. volí zástupcov mesta Prešov vpredstavenstve Združenia Lapanč: 

1. MUDr. Vasiľa Janka 

2. MUDr. Jána A hlasa, MPH 

3. PhDr, Rudolfa Dupkalu, PhD. 

E. volí zástupcov mesta Prešov v dozornej rade Združenia Lapanč: 

,.-. 	 l. Mgr, Jaroslavu Kutajovú 

2, Mgr. Martina Matejku, MBA." 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, MUDr. Vasiľ Janko, Ing. Richard Drutaro;ský, PhDr. Rudolf 

Dupkala, PhD., Ing. Juraj Hudáč. ' 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných 1teriáloCh. 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov I 

HLASOVANIE č. 40: za: 24 proti: 2 zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

~ 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 7912015 

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

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

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

I 
Materiál predloži! PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, ~ultúry a cestovného 

ruchu MsÚ, ktorý uviedol - "Dovoľte, aby som prezentoval návrh na rykona1ie zmien v orgánoch 
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,1;;;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok:

IMesto Prešov 

P.HK. Prešov, n.o., kde nastane jedna zmena v pôvodnom návrhu na uznes nie. Po dohode na 

mestskej rade boli nominovaní traja nominanti, pôvodne JUDr. René Pucher, i tefan Hermanovský 

a PaedDr. JozefMuránsky. JUDr. Reného Puchera navrhuje klub SMER - SD ~ nezávislí poslanci 

nahradiť Mgr. Martinom Matejkom, MBA. K tomu len toľko. Správna rada (01to klubu fonguje už 

minimálne 1 rok, pretože je uznášaniaschopná a my sme neboli v minulo" funkčnom období , 
schopní doplniť lúto správnu radu z rôznych okoInostf, to už ja nebudem jkomentoval' Takte 

predkladám tento návrh na doplnenie členov správnej rady. " . 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. r-

l 

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

PREZENTÁCIA - 25 poslancov : 

HLASOVANIE č. 41: za: 23 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 8012015 

Rôzne: 
! 

~ 16. 	Informácia o možnosti vypracovania pravidiel používania pyrotechniTkých výrobkov na 

zábavné a oslavné účely na území mesta Prešov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu 7.ápisnice. 


Materiál predložil Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy sÚ, ktorý uviedol 

.' V decembri sa vyhovelo protestu prokurátora. pretože od 1. júna 2014 bo a obciam a mestám 

zobraná možnosť regulovaťpyrotechniku v mestách a obciach. Nie je to probl m len mesta Pre.fov, 

je fo problém. ktorý riešila aj rada Združenia mieSI a obcí Slovenska na posl dnom zasadaní aje 
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e Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 
, 

prísľub z ministerstva, že banský zákon by sa mal otvoriť a že by sa znovu dala rožnosť samospráv 

vstupovaťdo tejto regulácie, V súčasnosti to nie je možné, " ' 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných n+teriáloch. 
, 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov . 


HLASOVANIE Č. 42: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 


".-. nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 81/2015 

17. ~eobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupitel'stva 

V rozprave vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky me' • poslanci MsZ -

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PhDr. Marcela Holi gová, Mgr. Janette 

~ Langová, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj dáč, MUDr. Vasiľ 

Janko, Zuzana Tkáčová, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., l g. Ľudovít Malaga, 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Ing. Richard Drutarovský. 

Mgr. Peter Krajňák, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol nt'rh na uznesenie 

., Ten návrh na uznesenie je: Mestské zastupiteľstvo žiada prímátorku mest predložir' aktuálne 

plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Pre{ov dotýkajúceho sa 

jeho plnenia v lokalite nájomných bytov na ulici K Starej tehelni. Terminj júnové zasadnutie 

mestského zastupitel'stva. " ! 
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I;~;' IMestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov l 
I 
I 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol Mgr. Peter krajňák, poslanec 
j

mestského zastupiteľstva. 

PREZENT ÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE Č. 43: za: 15 proti: O zdržalo sa: 7 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 82/2015 

Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta o 21.40 hod. -" Vážené ~anie poslankyne, 

vážení páni poslanci. vážení prítomní,. týmto bol program dnešného 6. zaS1dnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov vyčerpaný. Dakujem za účasť. " , 
,I 
I 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je sprrOVaná na základe 

zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. i 
1 

PaedDr. Jozef SMETANA, v. r. Ing. Andrea TURčtoVÁ, v. r. 

prednosta MsÚ primátorka mista 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková, v. r. Ing. Renáta Fedorčíková, v. r. 

Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 

Strana 40/40 

F - MsÚ/SP-01124/1 


