
1:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Zápisnica 


z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta P~ov, 


ktoré sa konalo dňa 8.6.2015 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková uI.i~. 24 


Predsedajúci: Ing. Andrea TurČ3nová, primátorka mesta 

r" 

Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 28 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní poslanci mestského zastupitel'stva: 

Ing. Ľudovít Malaga, písomne ospravedlnený 

Ing. Marta Kollárová, PhD., písomne ospravedlnená 

Štefun Hermanovský, písomne ospravedlnený 

Pritomní zamestnanci mesta: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 

Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 

--, Ing. Marek Varga, v zastúpení náčelníka 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 účtovníctva MsÚ 

JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ 

JUDr. ĽudmilaVargová, poverená riadením majetkovo-právneho oddelenia MsU 

Ing. Marta Dolhá, poverená riadením oddelenía mestského majetku MsÚ 

Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov MsÚ 

Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného úraľu MsÚ 

Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnffch služieb MsÚ 

Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením oddelenia dopravy a životného prostredi~ MsÚ 
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Š Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Ing. Otília Ferenčíková, vedúca oddelenia komunálnych služieb a spoločného ob~cného úradu MsÚ 

PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu M~ 

Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ 

Ing. Katarína Benetínová, vedúca Kancelárie primátora mesta 

Mgr. Richard Korpáš, asistent primátorky mesta 

Milan Grejták, odborný referent 

JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením organizačno-právneho oddelenia MsÚ 

Iveta Fecková, odborná referentka 

Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 
~ 

Za mestskú organizáciu a obchodné spoločnosti: 

Mgr. Ladislav Kišeľák, poverený výkonom funkcie riaditeľa 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. 

Anton Rokošný, konateľ saZúPc, s. r. o. 

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

~. 

ROKOV ANIE 
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9 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

• 
Otvorenie, určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice, schválenie progr~u 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvoril 

Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta. Privítal poslancov mestsk~ho zastupiteľstva, 

zástupcov mestskej príspevkovej organizácie a obchodných spoločností s účasťO/-! mesta, zástupcov 

médií a prítomných obyvateľov mesta. 

r--
Zástupca primátorky mesta ospravedlnil v úvode zasadnutia ne,*asť Ing. Andrei 

Turčanovej, primátorky mesta z dôvodu pracovného stretnutia so štá~ym tajomníkom 

Ing. Viktorom Stromčekom. 

Za zapisovateľku bola predsedajúcim určená zamestnankyňa mesta Mgr. f:vetlana Bučková. 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcim určení títo posl~ci MsZ:, 
Ing. Štefan Szidor, 

Mgr. Martin Matejka, MBA. 

PREZENT ÁCIA - 27 prítomných poslancov 

r"" 

Zástupca primátorky mesta oznámil, že z 31 poslancov je prítomných 2~, čím skonštatoval, 
I 

že mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniafhopné. 

Zástupca primátorky mesta uviedol, že návrh programu mimoritdneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. 

K návrhu programu vystúpili - Ing. Štefan Kužma, zástupca primátor~y mesta, poslanci 

MsZ - PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf~upkala, PhD. 
, 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA poslanca mestskéhb zastupiteľstva 

Do programu rokovania doplniť bod č. 6 Interpelácie poslancov mestského za$tupiteľstva a bod 

č. 7 bude Záver. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. l: za: 13 proti: O zdržalo sa: 14 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

/""""-

Hlasovanie o návrhu Ing. Juraja Huďáča, poslanca mestského zastupi~eľstva - Rozšíriť 

program rokovania o bod Rôzne. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 2: za: 13 proti: O zdržalo sa: 15 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o schválení návrhu programu mimoriadneho zasad.utia mestského 

zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

/' 
HLASOVANIE Č. 3: za: 18 proti: 8 zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta PrešjJv bol na základe , 
predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta frešov a voľba jej 

členov 


Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 


2. Správa o predloženi žiadosti o nenávratný finančný prispevok s názvqm "Modernizácia , 
verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou" 


Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja NtsÚ
, 
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1:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

3. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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

4. 	 Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti PREŠOV RE~L, s. r. o. 

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

5. 	 Návrh rozpočtového opatrenia Č. 7 

Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a po4lnikania MsÚ 

6. 	 Záver 

ŕ"' 

l. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta frešov a voľba jej, 
členov 

V súlade s programom mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupite~stva mesta Prešov 

bolo potrebné zriadiť návrhovú komisiu mestského zastupiteľstva a zvoliť jej jSlenov. Ing. Štefan 

Kužma, zástupca primátorky mesta predložil návrh, aby mestské zastupiteľstvp zriadilo 5-člennú 

návrhovú komisiu a zvolilo jej členov na základe pomerného zastúpenia p<lilancov mestského 

zastupiteľstva v poslaneckých kluboch. Odporučil, aby za členov návrhovej k0ntisie boli zvolení na 

~ základe návrhov predsedov poslaneckých klubov títo poslanci mestského zastupif:eľstva: 

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


Ing. Stanislav Kahanec 


RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 


Ing. Rastislav Mochnacký 


Za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanci: 


Mgr. Martin Matejka, MBA 


Ing. Juraj Hudáč 
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1;:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

komisie. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 4: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

Zástupca primátorky mesta skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo s4hválilo uznesenie, 

ktorým zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

-~ 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 95/2015 

2. 	Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názv~ "Modernizácia 

verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou" 

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsV 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila v zastúpení vedúcej odboru Ing. Jana Vrteľová,: vedúca oddelenia 

~ 
riadenia projektov MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladám správu o predložení ži4dosti o nenávratný 

finančný príspevok s názvom "Modernizácia verejného osvetlenia v mei(ite Prešov LED 

technológiou H. Tento materiál bol prerokovaný v dvoch komisiách a to v komisii finančnej, 

plánovacej a správy mestských organizácií a v komisii mestského zastupiteľstv~ pre podnikateľskú 

činnosť a strategický rozvoj. Tento materiál predkladáme promptne pretože i výzva, ktorá bola 

opätovne zaradená koncom apríla 2015, týka sa Operačného programu Ko,kurencieschopnosť 
I 

a hospodársky rast a hlavne programovacieho obdobia, ktoré má byť ukončen4 31.12.2015. Preto 
! 

vlastne aj aktivity, ktoré sú spracované vo svetelnej štúdii a navrhnuté vo isvetelnej štúdii sú 

navrhnuté tak, aby ich bolo možné zrealizovať do 31.12.2015. Zároveň Vás upotorňujem, že znenie 
I 

uznesenia ako Vám bolo predložené, návrh na uznesenie, je záväzné v rámci tejtq výzvy. 
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Š 	 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Poslancom bola odprezentovaná svetelno-technická štúdia, ktorá presne definuje oblasti, kde 

by mesto mohlo zrealizovať výmenu svietidiel. 

Vedenie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta P~ešov o 14.45 hod. 

prevzala Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta,. poslanci MsZ -

Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Janette La1!gová, Mgr. Peter , 
~ 	

Krajňák, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Juraj Hudáč, MUDr. Vasiľ J4o, Ing. Stanislav 

Kahanec, JUDr. Katarína Ďurčanská. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných m~eriáloch. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 96/2015 

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
~ 

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


Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 


Materiál predložil JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetk~ mesta MsÚ, ktorý 
) 

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

prevodov s tým, že tieto majetkové prevody neboli prerokované komisiou mest~ho zastupiteľstva 
j 

pre disponovanie s majetkom mesta, ani Mestskou radou v Prešove. Dopredu ~cem upozorniť, že 

tento materiál je zopnutý, ale jedná sa o dve samostatné uznesenia. Prvé uznesymie sa týka areálu 
! 

Delňa 	 v Prešove a druhé uznesenie Zimného štadióna v Prešove. Ná1>rh na uznesenie, 
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l:;! Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov - Mestské zllStupiteľstvo mesta 

Prešov schvaľuje zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená nazáklade uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 51/2015 zo dňa 30.3.2015 bod 8, v,úlade s bodom 23 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže s tým, že žiaden z predložených fSúťažných návrhov 

nebol prijatý a preto Mesto PreJov zrušuje obchodnú verejnú súťaž v súlade $ uvedeným bodom 

súťažných podmienok a neschvaľuje bod 1. Zámer prenájmu nehnuteľností spdsobom ako prEpad 

hodný osobitného zreteľa a to predmetných pozemkov, stavieb spolu tvoriacich fportovo-rekreačný 

areál Delňa, k. ú. Solivar, Ul. Jelšová, na dobu 1 roka pre INTERPROFIS VM, sNol. s r. o., Tkáčska 

3, Prešov za cenu 1 000 eza celý predmet nájmu a bod 2. Zámer prenájmu nehn~teľnosti spôsobom 

ako prEpad hodný osobitného zreteľa tých istých pozemkov a tých istých stavi(~b spolu tvoriacich 

športovo-rekreačný areál Delňa, na dobu 1 roka pre Východoslovenský región,.n, o., Zápotockého 

21, Prešov, za cenu 2 000 eza celý predmet nájmu s tým, že tieto žiadosti o pr4nájom boli vlastne 

zaslané mimo obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola predtým vyhlásená a octorúča primátorke 

mesta Prešov zabezpečiť prevádzku športovo-rekreačného areálu Delňif prostredníctvom 

spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. O., Slovenská 40, Prešov. Druhé uznesenie. Me~tské zastupiteľstvo 
• 

mesta Prešov schval'uje zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola VY1lzásená na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 51/2015 zo dňa 30.3.20)5 bod 9, v súlade 

s bodom 24 súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže s tým, že spoločnost' BEMACO SK, 

a. s., oznámila listom zo dňa 14.5.2015, že sťahuje svoju ponuku na prenájom Zimného štadióna 

a odstupuje z predmetnej súťaže a bod 2. schvaľl!ie Zámer prenájmu areálu· Zimného štadióna 

spôsobom ako prEpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu nepriaznivého technickfho stavu objektu a 

podpory rozvoja profesionálnych a amatérskych ľadových športov, naj/!lii mládežníckych 

športových klubov s tým, že tam ešte chcem doplniť a z dôvodu výstqvby komplexného, 
multifunkčného centra pre športovcov a deti pozostávajúceho z multifu+kčného centra a, 
tréningovej hokejovej haly a to predmetných pozemkov a stavieb Zimného štafióna a hnuteľných 

vecí, ktoré tvoria súčasť stavby Zimného štadióna pre spoločnost' KC INVESTMfNT, s. r. o., Pustá 

dolina 13, Prešov, na dobu 3 rokov, za cenu 1 e ročne za celŕ predmet nájmu, 

s podmienkami, ktoré máte uvedené v materiáli a bod 3. Nadobudnutie vlasfníctva technického 

zhodnotenia - rekonštrukcie Zimného štadióna, Pod Kalváriou 50, v celkovej ~odnote maximálne 
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Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

do výšky 127 000 Eur s podmienkou uzatvorenia dohody o odovzdaní Zimného Jtadióna nájomcom 

Mestu Prešov dňa 29.6.2015. " 

Hlasovanie o udelení slova pánovi Kočišovi, za Občianske združenie HC KOCA PREŠOV. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 6: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Nasledovalo vystúpenie pána Kočiša k Zimnému štadiónu. 
~ 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta,. poslanci MsZ -

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Rudolf Dupkala, P~., Ing. Stanislav 

Kahanec, JUDr. Katarína Ďurčanská, PhDr. Martin Lipka, PhD., Ing. Ric~ard Drutarovský, 

Mgr. Peter Krajňák, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH a Ing. Alexander Ernst, hlavný 

kontrolór mesta, JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ, Mgr. Peter 

Bobko, konatel' spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta vyhlásila na žiadosť Ing. S~islava Kahanca, 

predsedu Poslanecké klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA 10 minútovú prestávku 

na poradu poslaneckého klubu. 
~ 

Hlasovanie o proceduráinom návrhu Ing. Juraja Hudáča, poslanca mests~ého zastupitel'stva 

Hlasovať o každom bode samostatne, nielen samostatne o majetkových prevojioch týkajúcich sa 

De1ne a o majetkovom prevode týkajúcom sa Zimného štadióna, ale aj samc>statne o všetkých 
I 

častiach pri jednotlivých uzneseniach. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: II proti: l zdržalo sa: 16 

nehlasovalo: O 

Návrh neprijatý. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomnom ~teriáli športovo

rekreačný areál Oelňa - Čast' schvaľuje, čast' neschvaľuje a čast' odporúča buda mat' dve časti: 

odporúča 

primátorke mesta Prešov 

1. 	zabezpečiť prevádzku športovo-rekreačného areálu Oelňa prostredníctvom swločnosti PREŠOV 

REAL, s. r. o., Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 31722 814; 

2. 	vyhlásit' sút'až návrhov architektonických a technických úprav využitia areáll! Oelne s dôrazom 

na oddychovú a rekreačnú funkciu areálu tak, aby táto súťaž prebehla a b~a vyhodnotená do 
r

konca roka 2015. 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE f. 8: za: 16 proti: 8 zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 97/2015 

Hlasovanie o druhom návrhu na uznesenie - Zimný štadión - Hlasqvanie o návrhu na 

uznesenie tak, ako je predložený v pisomnom materiáli s tým, že do osobitného p-eteľa sa dopiňa 

a z dôvodu výstavby komplexného multifunkčného centra pre športovcov a dftti powstávajúceho,.-. 

z multifunkčného centra a tréningovej hokejovej haly. 

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 9: za: 15 proti: 7 zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

fislo: 9812015 

Strana 10/14 

F -	 MsÚ/SP-01l24/1 



1:;1 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

4. Návrh na zmenu Zakladatel'skej listiny obchodnej spoločnosti PREŠOV JtEAL, s. r. o. , 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

uviedol - "Nakol7w obchodná spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. bude zabe'fJečovať prevádzku 

prírodného kúpaliska Delňa, predkladáme tento materiál v súlade s článkom XVI Podmienky 
~ 

majetkovej účasti mesta vobchodných spoločnostiach Všeobecne záväzného: nariadenia mesta 


Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majefkom mesta Prešov 


v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 1/2012 a Všeobecne záväzného 


nariadenia mesta Prešov Č. 6/2013 na prerokovanie a schválenie Mestskému zflstupiteľstvu mesta 


Prešov. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schvaľuje zmenu zakladateľske) listiny obchodnej 


spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. v rozsahu rozšírenia predmetu pod~kania spoločnosti 


nasledovne: Článok V Predmet podnikania spoločnosti sa mení a dopíňa o tieto áinnosti: 


- prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráci1J/ a rekondíciu, 


- prevádzkovanie kúpalísk, 


- organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, 


s tým, že do tohto predmetu podnikania sa dopíňa ešte: 
~ 

- dodávka elektriny, 

- dodávka plynu 

z toho dôvodu, že spoločnosť PREŠOV REAL, s .r. o., ktorá je správcom PJ1iemyselného parku 

Záborské sa na základe dlhodobého plánovania ekonomického zefektívnenia ;spoločnosti, ako aj , 
na základe výsledkov predbežných rokovaní so zástupcami odberateľol! médií a komodít 

v priemyselnom parku rozhodla, že uskutoční zámer podnikateľskej čil1flosti na dodávku 

elektrickej energie a zemného plynu. mavným dôvodom rozhodnutia je yYužitie kľúčového 

postavenia spoločnosti v priemyselnom parku, ktoré umožňuje koncentrowjnie súčtu odberov, 
jednotlivých komodít do jedného odberného miesta, výsledkom takejto kont;entrácie tak bude 

i 

možnosť získania lepšej nákupnej ceny za jednotlivé komodity než je nákupn~ cena jednotlivých , 
odberateľov. Následne budú komodity predávané odberateľom zo ziskom pre sfoločnosť PREŠOV 
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REAL, s. r. o. Podmienky a ceny predaja budú podlieha!' schvaľovacím procesom úradu pre 

reguláciu siet'ových odvetví. A teda na záver poveruje mestské zastupiteľstvo primátorku mesta 

Prešov Ing. Andreu Turčanovú prijať rozhodnutie jediného spoločníka obcbodnej spoločnosti 

PREŠOV REAL, s. r. o. vykonávajúceho pôsobnos!' valného zhromaždenia spoločnosti o zmene 

Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s .r. o. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Štefan Kužma, Ing. Stanislav Kahanec 

a Mgr. Peter Bobko, konateľ spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. 
~. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písonp.ných materiáloch 

s doplnením Predmetu podnikania spoločnosti o dve samostatné odrážky a to dodávka elektriny 

a dodávka plynu. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 10: za: 22 proti: 7 zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 99/2015 

~ 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7 

Predkladá: 	Ing. Mária Rušinová, poverená riadenim odboru ekonomiky a podnikania 

MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Mária Rušinová, poverená riadenim Oflboru ekonomiky 

a podnikania MsÚ, ktorá uviedla - "Predkladám návrh rozpočtového oparrenia Č. 7. Tento , 
materiál bol prerokovaný v Komisii mestského zastupiteľstva mesta Prešov firiančnej, plánovacej

I 

asprávy mestských organizácií dňa 1.6.2015. Uznesenie je súčasťou mate~iálu. Rozpočtovým 

opatrením dôjde k zvýšeniu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti 0917 000 ~ Predložený návrh 
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zvý!enia rozpočtu vychádza z požiadaviek správcov rozpočtu, ktoré vo vecností odzneli 

vpredchádzajúcich bodoch programu, týkajú sa projektu Modernizácie verejného osvetlenia 

v meste Prešov LED technológiou a vyrovnávaniaflnančných vzťahov s doterajšlim prenajímateľom 

Zimného štadióna z titulu odovzdávania Zimného štodióna na 29.6.2015. " 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Juraj Hudáč, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, doc. PhDr. Štefánia Andraščí!wvá, PhD., MPH, 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Jana Šarišská, goverená riadením 

~. 
oddelenia rozpočtu a účtovníctva MsÚ. 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Stanislava Kahanca, pQslanca mestského 

zastupitel'stva - Stiahnuť materiál z rokovania. 

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č.ll: za: 16 proti: O zdržalo sa: 9 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 100/20 IS 

.-. 

6. Záver 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 17.10 hod. - " Vážené panie jposlankyne, vážení 

páni poslanci, týmto bol program dnešného mimoriadneho zasadnutia Mestsfreho zastupiteľstva 

mesta Prešov vyčerpaný. Ďakujem všetkJm prítomným za účasť a vyhlasujem flnešné mimoriadne 

zasadnutie za ukončené. " 
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je spracovaná 

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

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

prednosta MsÚ primátorka m~sta 

Zapisovatel'ka: 	 Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková, v. r. 	 Ing. Štefan Szidor, v. r. 

Mgr. Martin Matejka, MBA, v. ľ. 
~ 
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prt!Šov je spracovaná 

na základe zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v PrešQVe. 

'-7'~~, )
~. ~===:':~~

PaedD~. JozefSMETANA Ing. Andrea TURČfNOVÁ 

prednosta MsÚ primátorka m+sta 

Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

r/f!}&--;
Mgr. Svetlana Bučková Ing. Štefan Szidor 

... fi 
Mgr. Martin Matejka, MBA ~--4-{ L 

~ Ó~~. 
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