
I;;;: Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 
i 

ZÁPISNICA 

z 3. ZIIsadnutia 

Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 16.3.2015 


Prítomn! t:lenovia MsR: 

r' 	 doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Richard Drutarovský, p~r. Martin Ďurišin, 

PhD., Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Martf1 Kollárová, PhD., 

PhDr. Mikuláš Komanický, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Štefan Kužma ' 

Pritomná: 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

Ďalší prítomní: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Alexanfer Ernst, hlavný 

kontrolór mesta, JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnúto'ľej správy MsÚ, 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňa primátorky mesta, Milani Grejták, odborný 

'" 	 referent, Mgr. Svetlana Bučková, zapisovateľka 

ROKOVANIE: 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:CS 

Mesto Prešov 

1. Otvorenie, url!enie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice, schválenie prormu 

t 
I 

3. zasadnutie Mestskej rady v Prešove otvorila a viedla Ing. Andrea Tur1anová, primátorka 

mesta. Privítala členov mestskej rady a ostatných prítomných. i 
Na začiatku zasadnutia MsR z 10 členov bolo prítomných 9 členov MsR tprimátorka mesta 

skonštatovala, že MsR v Prešove je uznášaniaschopná. . 

r-

Za zapisovatel'ku bola určená zamestnankyňa mesta: 

Mgr. Svetlana Bučková 

za overovateľov uzneseni a zápisnice boli určeni tito členovia mestskej rad 


Ing. Štefan Kužma 


PhDr. Mikuláš Komanický 


i 
/", Primátorka mesta informovala, že návrh programu 3. zasadnutia Mests~ej rady v Prešove 

bol stanovený v pozvánke. V rámci bodu "Rôzne" nebol predložený žiadny mate1ál. 

K programu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, čle4 mestskej rady 
• 

Ing. Richard Drutarovský. 

Ing. Richard Drutarovský, člen mestskej rady - do bodu "Rôzne'! zaradil' "Účast' 
! 

zamestnancov MsÚ na zasadnutiach výborov v mestských častiach". 

Strana 2121 

F MsÚ/SP-Ol/25/1 




i 

9 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov 

r 
Hlasovanie o navrhnutom programe MsR spolu s návrhom Ing. RiChruľa Drutarovského, 

člena mestskej rady - za 9, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. ' 

Program 3. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol na základe Ipredchádzajúceho 

hlasovania schválený takto: 

1. 	 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie progratu. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov ; 

2. 	 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešot na obdobie apríl 
~ 

2015 - september 2015. 	 ' 

Predkladá: 	 Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 

3. 	 Návrh rozpočtového opatrenia Č. 2. 

Predkladá: 	 Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomicky a podnikania 

MsÚ 
~ 	 ! 

4. 	 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 Uzemného plánu mesta Prešov. I 

Predkladá: 	 Ing. arch. Kristina HakučoVá: poverená riadením 4boru územného 

plánovania a stavebného úradu MsD ; 

5. 	 Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických ostb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešova na ostatnom územi mesta v L a II. polroku 2014 a zhOdnotenie za rok 2014. 

r 	 Predkladá: Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením ofboru územného 

plánovania a stavebného úradu MsÚ 

6. 	 Návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Predkladá: 	 JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením lodboru správy 

majetku mesta MsÚ 

7. 	 Informatívna správa k doterajším zmluvným vzťahom súvisiacich s prev~dzkou platených 

verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov. 
! 

Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením fdboru správy 

majetku mesta MsÚ 
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Mesto Prešov 

i 

8. 	 Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

č. 56312014 zo dňa 16.6.2014 k nakladaniu s odpadmi v meste Prešov. i 
Predkladá: Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru drravy, životného 

prostredia a komunálnych služieb MsÚ 	 ., 
9. 	 Návrh na pričlenenie obcí Varhaňovce a Chminianske Jakubovany do spofočného školského 

!
úradu mesta Prešov. 


Predkladá: Mgr. František Macko, poverený riadením odboru rkolstva, kultúry 

,..... 

a cestovného ruchu MsÚ 

10. Návrh na likvidáciu pohl'adávky za prenájom školského bytu. 
i 

Predkladá: 	 Mgr. František Macko, poverený riadením odboru Fkolstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 
l 

ll. 	Informatívna správa o stave a realizácií pripravovaných a podaných žia osti o nenávratný 

finančný prispevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej ún e. 

Predkladá: Ing. Jana Vrteľová, poverená riadením odboru strategického fO oja Msú 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 	č..../2015, kto' sa určujú názvy 

nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov. 

Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej SP~'vy MsÚ 

13. 	 Návrh na voľbu za prísediacich pre Okresný súd v Prešove na obdobie roko 2015-2?19, 
~ Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej sp vy MsU 

14. Návrh na zvolanie 5. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov. I 


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


Rôzne: 

15. 	Účasť zamestnancov MsÚ na zasadnutiach výborov v mestských častiach. 

16, Záver. 
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Mesto Prešov 
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2. Návrh plánu kontrolnej 	činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta ,rešov na obdobie 

apn12015 - september 2015 ' 

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta 


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Predložený materiál uviedol Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mest~. 
.-	 I 

I 

V zmysle ustanovenia § ISf ods.! písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. ol obecnom zriadení 

v platnom znení je povinnosťou hlavného kontrolóra mesta predložiť Mestském zastupiteľstvu raz 

za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Vzhľadom na to, že v roku 20 4 bola kontrola na 

MsÚ v Prešove aj napriek schváleným plánom práce zmarená, a je potrebné sa vysporiadať aj 

s uvedeným obdobím, predkladám pred rokovaním MsZ na rokovaníe mestskej rady Návrh plánu 

kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie apríl 2015 - september 

2015. . 

Návrh bol zostavený na základe známych podkladov z roku 2014, p1znatkOV hlavného 

kontrolóra mesta, z podnetov a sťažností občanov mesta a poslancov MsZ. ! 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta je ZVt'ejnený na úradnej 

/"' a elektronickej tabuli mesta v čase od 12.03.2015 v súlade s ustanovením §1 f ods. 1, písm. b) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v platnom ení. 

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

člen mestskej rady Mgr. Peter Krajňák, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. M~ Kollárová, PhD., 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Mikuláš Komanický a In,+ Alexander Ernst, 
, 

hlavný kontrolór mesta. 	 I 
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Mesto Prešov ! 

illasovanie o návrhu Mgr. Petra Krajňáka, člena mestskej rady - zaradit do Návrhu plánu 

kontrolnej činnosti úlohu: "Následná finančná kontrola v Technických službách esta Prešov, a. s. 

- prevádzka Ekopark, Botanická ulica, kontrola investícií vykonaných prác a áslednej finančnej 

fakturácie v roku 2014. Tennín: máj 2015" - za 7, proti O, zdrhlo sa 2, nehlas alo O. 

Návrh prijatý. 

! 
illasovanie 	 o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v pí1omnom materiáli 

~ spolu s doplnenim návrhu Mgr. Petra Krajňáka, člena mestskej rady - za 8, prr O, zdržalo sa l, 

nehlasovalo O. i 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 25/2015 

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

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

MsÚ ! 
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. ! 

, 
Predložený materiál uviedla Ing. Mária Rušinová, poverená riadenim o4boru ekonomicky 

a podnikania MsÚ. ~ri. p~e~~kOváVani ~ateriálu bo: p~it~~.ný Ing. Ján Tirp4' likvidátor MSS 

PREŠOV, s. r. o. v hkVldacll a IPZ PRESOV, a. s. v hkVldacl1. : 
! 

Rozpočtovým opatrením dôjde k zvýšeniu rozpočtu v príjmovej ~ výdajovej časti 
,0713 524,13 €. Po tomto zvýšení bude rozpočet mesta v sume 59 981 784,13 €. , 
i 

Návrh tejto úpravy vychádza z požiadaviek správcov jednotlivých kapito1- podprogramov. 

Zdôvodnenia navýšenia rozpočtu tvoria prílohy predloženého materiálu. i 
! 
i, 
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V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Mikuláš Komani ký, Ing. Richard 

Drutarovský, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Juraj 

Hudáč, Mgr. Peter Krajňák a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestskéh úradu v Prešove, 

Ing. Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta, Ing. Mária Rušinová, poveren riadením odboru 

ekonomicky a podnikania MsÚ, Ing. Ján Tirpák, likvidátor MSS PREŠOV, s. r. v likvidácií a IPZ 

PREŠOV, a. s. v likvidácií. !
~ 

Hlasovanie 	 o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v Písotnom materiáli 

za 10, proti 0, zdržalo sa 0, neblasovalo O. 	 l 

I 
I 

Mestská rada prijala uznesenie 	 i 

číslo: 2612015 

4. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prcšdv 

Predkladá: 	 Ing. arch. Kristina Hakučová, poverená riadením odboru úzerfmého plánovania 

a stavebného úradu MsÚ 
~ Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. arch. Kristína Hakučová, poverenáťriadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. Pri prerokovávaní materi lu bol prítomný 

Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením oddelenia územného plánovania a rbanizrnu. 

Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Pr ov je spracovaný 

v súlade s § 30 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno poriadku v znení 

neskorších predpisov na základe požiadaviek na úpravy územného plánu zas! ných Mestskému 

úradu v Prešove od roku 2012, vlastných poznatkov Oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania Mestského úradu v Prešove a uznesenia Č. 22/2014 omisie MsZ pre 

územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Ich cieľom je zapracovať dr územného plánu 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:e 
! 

Mesto Prešov I rI podnety a požiadavky obyvateľov mesta a vlastníkov pozemkov na jeho eml ktorých je 
, 

v súčasnosti evidovaných 27. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili Ing. Andrea TurčanOVj', primátorka mesta, 

členovia mestskej rady - Ing. Richard Drutamvský, Mgr. Stanislav Ferenc, gr. Peter Krajňák, 

PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Marta Kollárová, PhD., d c. PhDr. Štefánia 

Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Štefan Kužma a ~g. arch. Kristina 

Hakučová, poverená riadením odboru územného plánovania a stavebného úradu rsú, 

r-
i 

Hlasovanie o návrhu Ing. Richarda Drutarovského, člena mestskej radt - doplnil' návrh 

o 3 pripomienky: l 

1. riešil' požiadavky na zmenu využitia funkčných plôch nielen pre VMČ č17 ale pre všetky 

7.astavané časti mesta týkajúce sa tých spomenutých konfliktov meuzi pret-.kOU zariadenia 

a obytnou funkciou susediacich plôch; ! 

2. prísnejšie reguloval' reklamné stavby a nrriadenia; 
Ii 

3. dodefinovat' potrebu obstarania d'alších územných plánov zón v problematic1h lokalitách 

- za 10, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. I 


Návrh prijatý. I 


I 
r- Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomn+ materiáli spolu 

s doplnením návrhu Ing. Richarda Drutarovského, člena mestskej rady - za 10, ~roti O, zdržalo sa 

O, nehlasovalo O. 
!
' 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 27/2015 
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Š 	 Mestská rada v Prešove Výtlačok: 

Mesto Prešov I 

I 
5. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických ofb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov ana ostatnom území mesta v I. a II. polroku 2014 a z,odnotenie za rok 

2014 ! 

Predkladá: Ing. arch. Kristína Hakučová, poverená riadením odboru úzejnného plánovania 

a stavebného úmdu Mst 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

~ 

Predložený materiál uviedla Ing. arch. ~stína Hakučová, poverenál riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu MsU. Pri prerokovávaní materi~u bol prítomný 

Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením oddelenia územného plánovania 

Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických o ôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov za l. a II. polrok 2014 a odnotenie za rok 

2014 bola vypracovaná na základe plánu práce Mestskej rady v Prešove, Mests ého zastupiteľstva 

mesta Prešov a komisie MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu životné prostredie 

na l. polrok 2014. Správa obsahuje prehľad stavebných aktivít za oba polrok roku 2014, lebo 

vypracovaná správa za I. polrok roku 2014 nebola zaradená do programu zasaďPutí mestskej rady 

r' 	 a mestského zastupiteľstva v jesenných mesiacoch roku 2014. K správe za I. iflrok 2014 prijala 

Komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie uzneseni4 v septembri 2014 

a je taktiež priložené v predkladanom materiáli. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea TurčanOVá,rrimátorka mesta, 

členovia mestskej rady - In.g. Marta KoJlárová, PhD., Mgr. Stanislav Fere c, Ing. Stanislav 

Kahanec, Mgr. Peter Krajňák. Ing. Richard Drutarovský a Ing. arch. Kristína H učová, poverená 

riadením odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. ! 
I 
l 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené 	 materiáliVPítmnom 

- za 10, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 
, 
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!Mesto Prešov I 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 2812015 

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

Predkladá: 	 JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
r" 

I 
Predložený 	 materiál uviedla JUDr. Ľudmila Vargová, poverená lríadením odboru 

• 	 Isprávy majetku mesta MsU. Pri prerokovávani materiálu bol prítomný Ing. františek Šarišský 

z oddelenia mestského majetku. I 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie Imajetkom mesta 

dňa 18.2.2015, ktorej výpis z uznesenia je súčasťou materiálu. Kmajetkové u prevodu pod 

por. Č. 14 komisia neprijala uznesenie. Majetkový prevod pod por. č. 15 n l prerokovaný 

komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta. 

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

členovia mestskej rady Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Stanislav Feren , PhDr. Mikuláš 

Komanický, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Stanislav K anec, Ing. Štefan 

Kužma, Ing. Juraj Hudáé, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, P r. Martin Ďurišin, 

PhD. a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Alex der Ernst, hlavný 

kontrolór mesta, JUDr. 12udmila Vargová, poverená riade!Úm odboru správy m 'etku mesta MsÚ, 

Ing. František Šarišský z oddelenia mestského majetku. 

,i 
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. Richarda Drutarovského, čle, mestskej rady 

návrh sa týka bodu II a 19 a je prílohou zápisnice - za 3, proti 2, zdržalo sa 5, ne'ťasovalo O. 

Návrh neprijatý. 
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Mesto Prešov l 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD., čle4Y mestskej rady 

bod pod poradovým číslom 17 preradiť do časti schval'uje - za 6, proti! 0, zdržalo sa 3, 

nehlasovalo 1. i 
" 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu doc. PhDr. Štefánie AndraŠČík vej , PhD., MPH, 

členky mestskej rady bod 19 preradiť do časti schvaľuje na dobu 20 ro ov za tých istých 
~ podmienok ako je uvedené v bode 11 - za 7, proti 0, zdržalo sa 3, nehlasovalo • 

Návrh prijatý. 

1 
I 

Hlasovanie o uznesení ako celku spolu s prijatými zmenami - za 10, P1ti 0, zdržalo sa 0, 

nehlasovalo O. i 

.Mestská rada prijala uznesenie !

! číslo: 2912015 

I 
7. Informatívna správa k doterajším zmluvným vzťahom súvisiacich s preVrdZkOU platených 

verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste Prešov ! 
l 

r· 

Predkladá: 	 JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetiu mesta MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiá! uviedla JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru 

správy majetku mesta MsÚ. 

Informatívna správa k doterajším zmluvným vzťahom súvisiacich s preiádzkOU platených 

verejných parkOvisk a pouličného parkovania v meste Prešov je predložen' na prerokovanie 

Mestskej rade v Prešove na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Pr šov Č. 29/2015 ro 

dňa 26.1.2015. 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:c5 
Mesto Prešov 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea TUľčanová,l rimátorka mesta, 

členovia mestskej rady Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Mikuláš Komani ký, Ing. Richard 

Drutarovský a JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majet mesta MsÚ. 

, 

Hlasovanie 	 o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené vPí~rnnom materiáli 
,- za IO, proti O, zdrialo sa O, nehlasovalo O. ! 
I 

i 
~ Mestská rada prijala uznesenie 	 t 

lI číslo: 30/2015 

I 
8. 	 Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastuPitľstva v Prešove 

č. 56312014 zo dňa 16.6.2014 k nakladaniu s odpadmi v meste Prešov 

! 

Predkladá: 	 Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením odboru dopravy, životného 

prostredia a komunálnych služieb MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

i 

Predložený materiál uviedol Ing. Mi~slav Širgel, poverený riadení, odboru dopravy, 
, životného prostredia a komunálnych služieb MsU. 	 ! 

jl Na LlII. riadnom zasadnutí Mestského zastupitel'stva v Prešove 16.6.2014 bolo 

schválené uznesenie č. 563/2014, ktoré žiadalo, aby primátor mesta Prešov zabe ečil na mestskom 

úradc vytvorenie a činnost' odbornej pracovnej skupiny za účasti poslanco ktorá zabezpečí 

vypracovanie analýzy všetkých možností nakladania s odpadmi a prizval k innosti pracovnej 

skupiny viaceré subjekty podnikajúce v oblasti nakladania s odpadom a umožnil, aby sa na činnosti 

pracovnej skupiny podieľali všetky subjekty, ktoré o to prejavia záujem a tiež na základe 

výsmpov z činnosti uvedenej pracovnej skupiny podmienky pre realizáciu sút podl'a zákona 

o verejnom obstarávani o najvýhodnejšie riešenie nakladania s odpadmi pre 


Prešov. 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

V období roku 2015 a do 31.8.2016 bude vykonávané zmluvné nakladľie s odpadom so 

spoločnosťami OZÓN Hanušovce, a. s., Duteko, a. S., Prešov a Teclmické slfbY mesta Prešov, 

a. S., so skládkovaním komunálneho odpadu na skládke v Petrovciach. 	 . 

výstupom niekoľkých stretnutí uvedenej pracovnej skupiny v roku 20 14 ~e vlastný materiál, 

ktorý reálne posudzuje alternatívy možnosti ako zabezpečiť nakladanie s odpad i pre mesto Prešov 

v súlade s praktickým uplatňovaním Hierarchie odpadového hospodárs va, kde jedným 

z bodov je aj zvýšiť mieru materiálového a energetického zhodnocovania dpadov a taktiež 

zabezpečenie plnenia cieľov v bodoch I a 2 v Programe odpadového hospodár tva mesta Prešov, 

/"" ktorý nadobudol účinnosť 21.7.2014. V dokumente sú poukázané reálne moj"osti zabezpečenia 
zhodnocovania odpadov. Tento dokument ako analýza nakladania odpadu v meste Prešov bol 

prerokovaný v pracovnej skupine na úrovni primátorky mesta Prešov Ing. Turč vej a v komisiách 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

Záver z rokovania pracovnej skupiny za účasti primátorky Ing. Turčanov~j vo februári 2015 

bol, že predložená informatívna správa ako analýza nie je postačujúca na vyriešedie a určenie smeru 

nakladania s odpadom v meste Prešov, nie je v nej určené presne smerovanie a sJfôsob vykonávania 

činnosti v nakladaní s odpadom a najmä nie je určené riešenie zrnluvnýJh vzt'ahov a ich 

podmienky. 
í 

Na základe toho bolo navrhnuté, aby bola vykonaná opakovaná Príprav~s cieľom doriešiť 

v rámci verejného obstarávania zmluvného partnera na vykonávanie nakI ania s odpadom 
,---~ v zmysle platnej terajšej a aj budúcej legislatívy, ktorý by spÍňal požiadavky a dmienky v meste 

J 

Prešov. Uznesenie č. 563/2014 z LIU. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľltva v Prešove dňa 

16.6.2014 bolo termínované do 31.3.2015. 	 í 

i 


V7l!ľadom na časovú a procesnú legislatívnu náročnosť pre sp ovanie ďalšieh 

odporúčaných dokumentov a prípravy verejného obstarávania zmluvného partn ra pre nakladanie 

s odpadmi v meste Prešov po 1.9.2016 je potrebné tento termín na splnenie tohto esenia predížit' 

minimálne do 25.5.2015, pretože terajší spôsob skládkovania odpadu na určenej skládke 

v Petrovciachje zabezpečovaný zmluvou spoločnosťou OZÓN Hanušovce do te inu 31.8.2016. 

! 
V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, ~rimátorka mesta, 

členovia mestskej rady Ing. Richard Drutarovský, Ing. Štefan Kužma, Ing. Marta Kollárová, 

PhD .. Ing. Stanislav Kahanec. i 
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1:;1 	 IMestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

IMesto Prešov l 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené vPíťmnom materiáli 

- za 10, proti O, zdňalo sa O, nehlasovalo O. I 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 3112015 

I 
9. Návrh na pri~lenenie obcí VarhaĎovce a Chminianske JakUbovant do spoločného 

~ školského úradu mesta Prešov 

Predkladá: 	 Mgr. František Macko, poverený riadením odboru ~kolstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice, 

Predložený materíál uviedol Mgr. František Macko, poverený riadeníi odboru školstva, 

kultúry a cestovného ruchu Ms(J. i 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sarn~správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 7 definuje kolský úrad, jeho 
~. 	

činností a kvalifikačné predpoklady zamestnancov školského úradu, Školský úradom sú obce, 

ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu (§ 20 zákona Č. 369/19 O Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov) vytvoria spoločný obecný úrad, kto pre všetky obce 

zabezpečuje odborné činnosti v oblastí školstva, mládeže a telesnej kult' na zabezpečenie 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Mesto Prešov bolo po dené ako školský 

úrad v roku 2004 a postupne sa rozšíril o ďalšie obce. Posledné rozhodnutie o otvrdení obcí ako 

školský úrad bolo vydané KrajSkým školským úradom v Prešove č. RDI 012/01197-2 dňa 

9.11.2012. 

v diskusii k predloženému materiálu nikto nevystúpil. 
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!:;~ 	 I,Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:
I 
!Mesto Prešov 	 , 
I 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené vp+omnom materiáli 

- za 10, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. I 

Mestská rada prijala uznesenie 

ilislo: 3212015 

10. Návrh na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 
~" 

Predkladá: 	 Mgr. František Macko, poverený riadením odboru lškolstva, kultúry 

a cestovného ruchu MsÚ 

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

! 
Predložený materiál uviedol Mgr. František Macko, poverený riaden+ odboru školstva, 

kultúry a cestovného ruchu MsÚ. ! 

Nezaplatená pohl'adávka vo výške 3 943,54 € vznikla za prenáj0.r školského byru 

v Základnej škole, Važecká ll, Prešov bývalým školníkom p. Eduardom TomkJm. Základná škola 

je rozpočtovou organizáciou mesta Prešov, ktorá je správcom majetkových 

/"". 	 a pohl'adávok, ktoré vedie vo svojom účtovníctve. od podania návrhu a ná 

poverenia vydaného Okresným súdom Prešov zn dňa 22.12.2008 boli následne f:,konané dostupné 

procesné úkony na zabezpečenie a vymoženie pohl'adávky oprávneného (ZŠ VJecká II , Prešov), 

ktoré sú uvedené v materiáli. 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea TUfčanová.frimátorka mesta, 

členovia mestskej rady - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. R' hard Drutarovský 

a Mgr. František Macko, poverený riadením odboru školstva, kultúry a cestovné ruchu MsÚ. 
I 

Hlasovanie 	 °návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené vPí1omnom materiáli 

- za 7, proti O, zdržalo sa 3, nehlasovalo O. l 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:Š iMesto Prešov l 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 3312015 
i 
I 
l 

11. Informatívna správa ° stave a realizácii pripravovaných a podaných žía10stí °nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskti únie 

Predkladá: Ing. Jana Vrteľová, poverená riadením odboru strategického rOzYoja MsÚ 
~ Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

l 
i 
i 

Predložený materiá! uviedla v zastúpení RNDr. Ivana Sovičová z tddelenia riadenia 

projektov. 

I 
Informatívna správe o stave a realizácii pripravovaných a podaných ži ostÍ o nenávratný 

finančný príspevok (NFP) na dotácie zo štátneho rozpočtu a granty z ED je p dJožcná v zmysle 

Smernice primátora mesta Prešov SP-ll Postupy pre spracovanie, finaneovani a implementáciu 

projektových zámerov a aktuálnych výzvach, v rámci ktorých má mesto Prešov ožnosť uchádzať 

sao NFP. 

Informatívna správa obsahuje: 
, 

- zoznam a stavy podaných žiadosti o NFP v roku 2014 a k 0212015 
, 

• zoznam implementovaných projektov v rokoch 2014-2015; i, 
- prehľad o projektoch, ktoré mesto musí monitorovať do ukončenia platnosti, účinnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP; . 

- základnú charakteristiku pripravovaných žiadosti o NFP v roku 2015. : 

Návrhové listy uvedených podaných žiadostí o NFP v roku 2014 boli predltžené na rokovanie 

MsZ v príslušnom období ich podania. : 

Mesto Prešov ako žiadateľ o NFP získalo od 0112014 do 02/2015 zo štrukturálnych fondov EÚ 

a dotácií podporu v celkovej výške l 467 887 E. i , 
I 
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Mestská rada v Prešove Výtlačok:~ 

Mesto Prešov i 

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

členovia mestskej rady - Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Richard Drutarovs~ a Ing. Alexander 

Ernst, hlavný kontrolór mesta, RNDr. Ivana Sovičová z oddelenia riadenia projetov. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v pítomnom materiáli 

.0 za 10, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. ! 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 3412015 

i 

12. Návrh Všeobecne závlizného nariadenia mesta Prešov Č. ...12015, ktOrý1 sa určujú názvy 

nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov I 

Predkladá: JUDr. Beáta Findišová, poverená riadenim odboru vnútornej sprfvy MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. I 

! 
pre~ložený materiál uviedla JUDr. Beáta Findišová, poverená riadeníJ odboru vnútornej 

správy MsU. , 

, 
~. Zákon SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znemj § 2b stanovuje 

povinnosť obce určovať a meniť všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc iných verejných 

priestranstiev. Zákon ďalej uvádza, že v obci, v ktorej je viac ulíc ale . iných verejných 

priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. Icl názvy sa určujú 
s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúee osobnosti, na veci a pod. i 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov . ../2015 ktorým sa určujú 

názvy nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov, vychádza z treby pomenovať 

novovznikajúce ulice v súvislosti s realizáciou individuálnej bytovej výstavb na území mesta 

Prešov a zároveň navrhuje zmeniť aj názov časti jednej už pomenovanej ulice v 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok:I;;;' 	
I 

Mesto Prešov l 

I
V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea T určanová primátorka mesta, 1 

členovia mestskej rady - Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Ri'tard Drutarovský, 

Ing. S~~lav ~ahanec, doc',PhDr: Šte~ánia A~draščíková, PhD., MPH a JUDt. Beáta Findišov(Í. 

poverena nademm odboru vnutornej spravy MsU. ! 

I 
Hlasovanie o návrhu stiahnuť materiál z rokovania a prepracovať v mfsle prednesených 

pripomienok - za IO, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. ! 

~ 

Mestská rada prijala uznesenie 

čislo: 3512015 

13. Návrh na vol'bu za prisediacich prc Okresný súd v Prešove na obdobie 10kOV 2015-2019 

Predkladá: 	 JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej sPIlvy MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla nJDr. Beáta Findišová, poverená riadeníml odboru vnútornej 

správy MsÚ. ! 

,i 
l 

Predseda Okresného súdu Prešov JUDr. Marek Čech požiadal listom F dňa 11.2.2015 

o vykonanie vol'by prísediacich pre Okresný súd Prešov na obdobie rokov 2f15-2019 a znova 

zvolenie prísediacich. i 

i 
Podľa zákona NR SR č. 38512000 Z. z. O sudcoch a prísediacich a o Fene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prísediacich volí mestfé z,llstupitel'stvo 

v obvode príslu.~ného súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo praciú v obvode súdu. 

Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. ' 

Za prísediaceho môže byt' zvolený občan SR, ktorý v deň volieb dOSitOI vek najmenej 

30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkc e prísediaceho, je 

bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísedia ho bude riadne 
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i:;~ Mestská rada v Prešove Výtlačok:I,Mesto Prešov i 

vykonávať, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí so svojou il'oľbou k určitému 

súdu. Tieto predpoklady (okrem veku) musí prísediaci spíňat' po celý č1s trvania funkcie 

prísediaceho. Prísediaci sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu. i 
Prísediaei sú volení na obdobie štyToch rokov. Funkcia prísediaeeho trvá ~ po uplynuti tohto 

obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dOkončenIe veci, v ktorej je 

prísediacim. I, 
Poslanecké kluby pri Mestskom zastupitel'stve mesta Prešov a nezarfení poslanci boli 

listom zo dňa 23.2.2015 oslovení, aby predložili návrhy kandidátov na funkciu p1sediacehO. 

r· 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v Pí~omnom materiáli 

!- za 7, proti O, zdňalo sa 3, nehlasovalo O. 

Mestská rada prijala uznesenie 

číslo: 36/2015 

14. Návrh na zvolanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteJ'stva mesta Prešov 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisníce. 


~ 

Predložený materiál uviedol PaedDr. JozefSmetana, prednosta Mestskéh4úradu v Prešove. 
! 
,, 

5. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov navrhujeme uskutOč+t' 30. marca 2015 

so začiatkom o 13.00 hod. s návrhom programu tak, ako je v materiáli, okrem bo+ 3. 

j 

V diskusii k predloženému materiálu vystúpili - Ing. Andrea Turčanová, brimátorka mesta, 

členka mestskej rady - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. r 
I 
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Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov i 

Hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH, čl nky mestskej rady 

- Mestská rada v Prešove odporúča Ing. Andrei Turčanovej, primátorke mesta olať 5. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na deň 30. marca 2015 o 9.00 hod. v sadacej miestnosti 

Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24 - za 8, proti O, zdržalo sa 2, nehlovalo O. 

Návrh prijatý. 

Mestská rada prijala uznesenie 
~. číslo: 37/2015 

Rôzne: 

15. Účasť zamestnancov MsÚ na zasadnutiach výborov v mestskýeb častiac, 
, 

i 

Ing. Richard Drutarovský, člen mestskej rady zaujal stanovisko ako ptedSeda VMČ č. 2 

k účasti zamestnancov na zasadnutiach výborov v mestských častiach. . 
l 

V diskusii vystúpili Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, členo a mestskej rady 

~ 	 Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Ri hard Drutarovský, 

Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Martin Ďurišin, PhD. a PaedDr. Jozef Smetana, p dnosta Mestského 

úradu v Prešove, JUDr. Beáta Findišová, poverená riadením odboru vnútornej sp 'vy MsÚ. 
I 

Mestská rada k tomu bodu uznesenie neprijímala. 
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~···i Mestská rada v Prešove Výtlačok:cs 
, 

Mesto Prešov 

Program 3. zasadnutia Mestskej rady v Prešove bol vyčerpaný. Ing. tndrea Turčanová, 

primátorka mesta, poďakovala za účasť členom mestskej rady i ostatn)'TI1 prítoFým a zasadnutie 

o 20.00 hod. ukončila. 

Zápisnica z 3. zasadnutia Mestskej rady v Prešove je spracovaná na iáklade zvukového 

záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove. 

PaedDr. Jozef SME T A N A, v. r. Ing. Andrea TUR Č A N ~ V Á, v. r. 

prednosta MsÚ primátorka mesta 

ZlIpisovateľka: Overovatelia zápisnice: 

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

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 
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