
1;:;1 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 9. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitefstva mesta Preiov 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 3. 6. 2015 

Prftomni: podra prezenčnej listiny 
Program: 

1. Návrh Väeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...... 12015, ktorým sa meni 
a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 912011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v zneni zmien a doplnkov 

2. ROZne 

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta otvoril a viedol predseda 
komisie Mgr. Stanislav Ferenc. 
Komisia bola uznášaniaschopná, z 9 členov bolo prltomných 6 členov. Komisia schválila 
program dnešného zasadnutia. 
Hlasovanie 
Pritomných: 6 
Za: S 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Komisia 
č ...... /2015, ktorým sa meni a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 912011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 
v zneni zmien a doplnkov a odporúča ho schváliť so zapracovanlm pripomienok, ktoré sú 
uvedené v prlslušnom uzneseni komisie. 
Hlasovanie 
Prltomných: 6 
Za:& 
Proti:-
Zdriall sa: -
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9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

2. ROZNE 

2.1 Komisia na svojom 2. riadnom zasadnut! dňa 18. 2. 2015 schválila komisiu pre 
vyhodnocovanie ponúk predložených v rámci obchodných verejných súťaži a priamych 
predajov (subkomisiu). Komisia schválila 5 členov z radov komisie a žiadala OMM 
doplniť vyšäie uvedenú komisiu o dvoch pracovníkov z OMM. 
Cienovia subkomisie: 
1. Mgr. Stanislav Ferenc 
2. MUDr. Ján Ahlers 
3. Ing. $tefan Hermanovský 
4. Ing. Ľudovít Malaga 
5. Ing. Juraj Basala 
6. JUDr. Ľudmila Vargová 
7. Ing. Marta Dolhá 

Komisia žiada z dôvodu zmeny organizačných zmien (zmena vedúceho odboru) 
sekretára komisie, aby mesto prehodnotila a opätovne delegovalo dvoch členov do tejto 
subkomisie. Následne predseda Komisie z 5 členov komisie urči na každé vyhodnotenie 
OVS a PP troch členov z Komisie, čiže subkomisia bude vždy 5-členná, ktorá bude 
pozostávať z 3 členov Komisie a 2 zástupcov mesta. 

2. 2 Predseda komisie predložil na rokovanie komisie list p. Kozáka, ktorému MsZ v Preäove 
neschválilo odpredaj pozemku (Záhrada umenia). Z dôvodu, že v zmysle VZN mesta 
Preäov č. 9/2011 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Preäov) 
Rokovacieho poriadku komisie, o tej istej veci možno začať konať najskôr po uplynutí 6 
mesiacov, ak MsZ neurčí inak môže byť žiadosť opatovne prerokovaná až po 6 
mesiacoch od predloženia do MsZ, komisia žiada vyzvať p. Kozáka o predloženie 
cenovej ponuky. 

Najbližäie zasadnutie komisie bude mimoriadne a uskutočni sa dňa 11. 6. 2015 o 13.30 h. 

Riadne zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 24. 6. 2015 al__.__,_..., ·L~015 o 13. OO h. 

Zapisovater: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 
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Mgr. Slanls/av Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

štefan Hermanovský 

\ 

-0 
1"!-'-,/ura)_I:Sas~ 


