
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok:l:;' 
Mesto Prešov 

Zápisnica 


z 11. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, 


ktoré sa konalo dňa 21.9.2015 


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. Č. 24 


~~ 

Predsedajúci: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

Prítomní poslanci mestského zastupitel'stva - 30 podľa prezenčnej listiny 

Neprítomná poslankyňa mestského zastnnitel'stva: 

JUDr. Katarína Ďurčanská 

Pritomní zamestnanej mesta: 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove 

Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 

Mgr. Ján Andrejko, náčelník Mestskej poIicie v Prešove 
/"" 

Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 

Ing. Martina Kolarčiková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Ing. Mária Rušinová, poverená riadením oddelenia dani, poplatkov a podnikania MsÚ 

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

JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením majetkovo-právneho oddelenia MsÚ 

Ing. Marta Dolhá, poverená riadením oddelenia mestského majetku MsÚ 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 

Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov MsÚ 

Ing. Ľudovít Koháni, poverený riadením oddelenia investičnej činnosti MsÚ 

Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru úzenmého plánovania a stavebného úradu MsÚ 

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

PaedDr. JozefMuránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ 
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PhDr. Mária Humeníková, vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ 

Ing. Andrej Gajdoš, za oddelenie podporných činností MsÚ 

Ing. Otília F erenčfková, vedúca oddelenia komunálnych služieb a spoločného obecného úradu MsÚ 

Bc. Ján Vysocký, poverený riadením Kancelárie primátora mesta 

Mgr. Richard Korpáš, asistent primátorky mesta 

Milan Grejtá.k, odborný referent 

PhDr. Veroníka Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňamesta 
~ 

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


JUDr. Sylvia Bobková, právnička 


Iveta Fecková, odborná. referentka 


Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka 


Za mestskú organizáciu a obehodné spoločnosti: 


Mgr. Ladislav Kišeľá.k, 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. 


Ing. Milan Toth, výkonný riaditeľ TSmP, a s. 

r' 

Ing. Natália Banduričová, riaditeľka SPRAVBYľKOMFORT, a. s. 


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


Mgr. Juraj Humý, konatel' saZúPc, s. r. o. 


ROKOVANIE 


Strana 2/38 

F - MsÚ/SP-OlI24/1 



---

C;;I Mestské zastuplterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

Otvorenie, určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice, schválenie programu 

ll. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvorila a viedla Ing. Andrea 

Turčanová, primátorka mesta. Privítala poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov mestskej 

príspevkovej organizácie a obchodných spoločnosti s účasťou mesta, zástupcov médii 

a prítomných obyvateľov mesta. 

za zapisovatel'ku bola predseruyúcou určená zamestnankyňa mesta Mgr. Svetlana Bučková. 

Za overovateľov zápisnice a uzneseni boli predsedajúcou určení tito poslanci MsZ: 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., 

JUDr. René Pucher. 

PREZENT ÁCIA - 28 prítomných poslancov 

Predsedajúca oznámila, že z 31 poslancov je prítomných 28, čím skonštatovala, že 

ll. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné. 

Predsedajúca uviedla, že návrh programu l L zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov bol stanovený v pozvánke. 

V materiáli pod poradovým číslom 3 došlo k rozšíreniu názvu a zmene predkladateľa tohto 

materiálu. V materiáli pod poradovým číslom II stiahla majetkový prevod pod poradovým číslom 

16. 

V bode "Rôzne" boli predložené tieto materiály: 

• 	 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti l. FC 

TATRAN, a. s. za rok 2014. 
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• Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. l zákona č. 15312001 Z. z. 

o prokuratúre v zneni neskorších predpisov. 

Na stm bol predložení: 

• nový návrh na uznesenie MsZ k materiálu č. 17. 

Predsedajúca navrhla, aby materiál pod poradovým číslom 10 "Návrh rozpočtového 

opatrenia č. IO" bol zaradený za Informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných 

akcií mesta Prešov, vzhľadom na to, že materiály číslo 15 a 16 priamo súvisia s navrhovaným 

rozpočtovým opatrením. 

Medzi 16.00 až 16.30 hod. je v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov vyčlenený čas na prípadné vystúpenia prítonmých obyvateľov mesta v časovom limite 

max. 5 minút v rámci osobitného bodu programu "Vystúpenia obyvateľov mesta". Po tomto bude 

nasledovať bod "Rôzne", ktorý najprv bude určený na reakcie poslancov na vysľÚpenia obyvateľov 

mesta, predkladanie požiadaviek a podnetov poslancov apo vystúpení všetkých prihlásených 

poslancov bude nasledovať prerokovanie materiálov schválených v tomto bode programu. 

" 

Hlasovanie o schváleni návrhu programu ll. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 1: za: 26 proti: O zdrlalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Program 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe 

predchádzajúceho hlasovania schválený takto: 

l. 	 Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej 

členov. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 
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2. 	 Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. 

3. 	 Návrh na zmenu Stanov akciových spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 

a Technické služby mesta Prešov, a. s., na zmenu určenia predsedu predstavenstva akciovej 

spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s. a na 

odvolanie zástupcu mesta Prešov zo štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Technické služby 

mesta Prešov, a. s. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

4. 	 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o ohlasovani a dokladovani zmien obsahu 

Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 

122/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky užívania bytových domov na území mesta. 

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

5. 	 Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov. 


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


6. 	 Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra 

mesta. 

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

7. 	 Správa o plneni rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2015. 


Predkladá: Ing. Martina Kolarčiková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 


8. 	 Informácia o implementácii projektu s názvom .,zariadenie pre seniorov Náruč, 

Veselá l, 080 Ol Prešov". 

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

9. 	 Informatívna správa o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

v Prešove. 

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

ruchu MsÚ 


IO. Návrh na schválenie majetkových prevodov. 


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


ll. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako pripadov hodných osobitného zreteľa. 


Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ 
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12. 	Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom. 

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

13. 	 Infonnatfvna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov ana ostatnom územi mesta Prešov za I. polrok 2015. 

Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného 

-, 
 úradu MsÚ 


14. 	 Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Europskej únie. 

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

15. 	 Infonnatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 

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

16. 	Vystúpenie obyvateľov mesta (16.00-16.30 hod.). 

17. 	Rôzne. 

18. 	 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti l. FC 

TATRAN, a. s. za rok 2014. 

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

19. 	Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. l zákona č. 153/2001 Z. z. 
/" 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 


Predkladá: Ing. Martina Kolarčlková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 


20. Návrh rozpočtového opatrenia č. 10. 

Predkladá: Ing. Martina Kolarčlková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

21. Návrh podmienok pre vstup Mesta Prešov do združenia právnických osôb - Agentúry 

regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR - PSK). 

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

22. Návrh na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov. 

Predkladá: 	 PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry acestovného 

ruchu MsÚ 
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23. Informácia o zmene zriaďovacích listin škôl. 

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

ruchu MsÚ 

24. Návrh na zmenu 	členov Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej 

kultúry. 

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

25. 	Záver. 

l. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešova vol'ba jej 

členov 

V súlade s programom 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bolo potrebné 

zriadiť návrhovú komisiu mestského zastupiteľstva a zvoliť jej členov. Ing. Andrea Turčanová, 

primátorka mesta predložila návrh, aby mestské zastupiteľstvo zriadilo 5-člennú návrhovú komisiu 

a zvolilo jej členov na základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva 

v poslaneckých kluboch. Odporučila, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení na základe 
/ 

návrhov predsedov poslaneckých klubov tito poslanci mestského zastupiteľstva: 

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

• Ing. Stanislav Kahanec 

• Ing. Štefan Kužma 

• Mgr. Stanislav Ferenc 

Za Poslanecký klub SMER - SD a nezávislí poslanci: 

• PhDr. Mikuláš Komanický 

• PhDr. Martin Lipka, PhD. 
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Hlasovanie o zriadení návrhovej komisie a prednesenom návrhu na voľbu členov tejto 

komisie. 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 2: za: 24 proti: O zdl"Žalo sa: 4 

nehlasovalo: O 

Primátorka mesta skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo schválilo uzneseníe, ktorým 

zriadilo návrhovú komisiu a zvolilo jej členov. 

Mestské zastupitel'stvo schválilo nznesenie 

číslo: 127/2015 

2. Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva 

Predsedajúca na úvod pripomenula, že poslanci sú oprávnení interpelovať primátora mesta, 

zástupcov primátora mesta a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. 

Poslanci sú oprávnení požadovať od hlavného kontrolóra mesta, náčelnika mestskej polície, 

riaditeľov rozpočtových a príspevkových organízácii zriadených mestom a predsedov 

predstavenstiev, konateľov, resp. riaditeľov obchodných spoločnosti a iných právnických osôb 

založených mestom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. 

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

PhDr. Martin Lipka, PhD., Štefan Hermanovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Richard 

Drutarovský, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MUDr. Vasiľ Janko a Ing. Alexander Ernst, PhD., 

hlavný kontrolór mesta, Ing. Jaroslav Buzogáň, konateľ Prešov REAL, s. r. o. 

Mestské zastupiteľstvo v rámci bodu Interpelácie poslancov uznesenie neprijímalo. 
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3. Návrh 	na zmenu Stanov akciových spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 

a Technické slulby mesta Prešov, a. S., na zmenu určenia predsedu predstavenstva akciovej 

spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické slulby mesta Prešov, ft. s. a na 

odvolanie zástnpcu mesta Prešov zo štatntárneho orgánu akciovej spoločnosti Technické 

slulby mesta Prešov, a. s. 

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 


Materiál tvorl písomnú prllohu zápisIÚce. 


Materiál predložila Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, ktorá uviedla 

., Do povedomia Vám odporúčam dôvodovú správu, v ktorej je uvedené, te v súlade s čl. XVI -

Podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach, mestské zastupiteľstvo rozhoduje 

o zmene stanuv spoločnosti, o voľbe a odvolaní c'1enov predstavenstva, členov dozornej rady 

spoločnosti a konateľov spoločnosti zastupujúcich mesto a za účelom zosúladenia Stanovakciuvých 

spoločnostíDopravný podnik mesta Pre§ov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s. predkladám 

tento materiál na prerokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu. Jeho predmetom je 

zosúladenie stanov akciových spoločností v nasleduvných bodoch: bod 1. Výkonný riaditelia budú 
, 

zároveň aj predsedomi predstavenstva. po 2. Predstavenstvo bude 5-členné a vytvárané bude 

predsedom, podpredsedom a ďalšími troma členmi. po 3. Podpredsedu predstavenstva bude voliťzo 

svojich členov predstavenstvo, po 4. za spoločnost' budú oprávnený konať a listiny podpisovat' 

najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom bude potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu 

predstavenstva a ďal§ieho člena predstavenstva a po 5. Na platné uznesenie predstavenstva bude 

potrebná nadpolovičná väč§ina hlasov všetkých členov a pri rovnosti hlasov bude rozhodoval' hlas 

predsedu predstavenstva. Zároveň máte v materiáli úplné znenia stanov. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Juraj Hudáč, Ing. Richard 

Drutarovský, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. StaIÚslav Ferenc. 
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PaedDr. Miroslav Benko, MBA, poslanec mestského zastupiteľstva - "Čo sa týka tohto 

materiálu chcem k návrhu na uznesenie. Máme pri Aj návrh na zmenu Stanav akciovej spoločnosti 

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., bod Č. l, že Predstavenstvo sa meni v bode č. 8/ tak, že jeho 

nové znenie je nasledovné atd:, nebudem to ďalej č{taf, len sl myslím, že výkonný riaditeľ, čiže 

predseda predstavenstva by mal zodpavedať predstavenstvu nielen za prevádzkové, obchodné, 

technické a personálne záležitosti spoločnosti, ale aj ekonomické. V stanovách napr. Technických 

služieb mesta Prešov to vôbec nie je a v stanavách Dopravného podniku mesta Prešov je, že 

zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, tak keď zabezpečuje, tak určite za ekonomiku, resp. 

finančné veci by mal zodpavedať. Čiže ja navrhujem v bad l. doplniťzadpovedá predstavenstvu za 

ekonamické, prevádzkové, obchodné, technické atď. To isté na druhej strane máme Bj návrh na 

zmenu Technické služby a je to bod čo 3 Výkonný riaditeľ je členom a zároveň predsedom 

predstavenstva a zodpovedá predstavenstvu za ekonomické, prevádzkové, obchadné, technické 

a personálne záležitosti spoločnosti. " 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Čo sa týka doplnenia slova ekonomické do 

badu l a potom následne do B) takisto do bodu 3 stotožňujem sa s týmto návrhom, prosim všetci si 

tam doplňte tle ekonomické, to ani nebudeme dávaťhlasavať, beriem, že je to takto doplnené. " 
/'~ 

Mgr. Stanislav Ferenc, poslanec mestského zastupiteľstva - "Ja by som nadviazal na to, čo 

už tu spomenul PaedDr. Benka, čiže pôjdem konkrétne k materiálu. V časti schvaľuje písm. A) bod 

l. sa tam píše, že na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

a pri rovnosti hlasov rozhaduje hlas predsedu predstavenstva. Keď o dva riadky vyššie máme 

napísané, že predstavenstvo je päťčlenné ja nepokiadám za potrebné mať tú druhú časť v tejto vete, 

že "apri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva", pretože si neviem predstaviť 

hlasovanie, že by tam nedošlo k uzneseniu. Je tam napísané, že je potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov všetkých členov, čiže keď tam nebudú piati, hlasovať sa nedá, musia tam byťpiati a keď sú 

tam piati nemôže nastať situácia, že je potrebný hlas predsedu predstavenstva. Takže by som 

ukončil vetu" ... na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. " 

Čiže to je máj návrh na uznesenie. " 
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, 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - "Ja som ináč zastávala taký istý názor, ale pre 

právnu istotu navrhovali tvorcovia materiálu ponechať tam tú formuláciu, ale samozrejme nemám 

problém ak to vypustime a skončí to, že "na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov všetkých členov. " Tým, že sa to menilo, táto veta musi ostaťpri dozornej rade v Dopravnom 

podniku, lebo to je tá dozorná rada vytvorená pomerným počtom zástupcov odborov, takže musí 

byť, "je šesťčlenná" a tam by táto právomoc mala ostať zachovaná. Ale samozrejme v tých ďalšfch 

bodoch to vieme upraviť. " 

!llasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných materiáloch spolu so 

2ll1enami, ktoré navrhli poslanci mestského zastupiteľstva PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

a Mgr. Stanislav Ferenc, 

PREZENTÁCIA - 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 3: za: 23 proti: O zdržalo sa: 2 

neblasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo scbválilo uznesenie 

číslo: 12812015 
r 

4. 	 Návrb Všeobecne záväznébo nariadenia mesta Prešov č. ...12015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o oblasovaní a dokladovani zmien 

obsabu Digitálnej tecbnickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Prešov Č. 12212003, ktorým sa určujú niektoré podmienky užívania bytových domov na 

územfmesta 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


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

"Predkladáme návrh na zrušenie dvoch všeobecne záVäzných nariadení, vlastne vychádzame 
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z toho, že prokuratúra ale aj ústavný súd v súčasnosti ruší a dáva protesty na všeobecne záväzné 

nariadenia, ktoré nezodpovedajú hlavne dvom článkom Ústavy. Prečítam ich Čl. 2 ods. 3 Každý 

móže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 

neukladá a Čl. 13 ods. 1 hovorí: Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona 

v jeho medziach Tieto nariadenia ukladajú povinnosti, na ktoré nás zákon nesplnomocnil a z toho 

dóvodu dávame návrh na zrušenie. " 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schvliUlo uznesenie 

číslo: 12912015 

5. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov 

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

Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 

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

H Zákon o obecnom zriadení ustanovuje rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, hlavný 

kontrolór ale podľa zákona 502 ofinančnej kontrole a vnútornom audite pri výkone kontrolnej 

činnosti postupuje podľa týchto pravidiel. Mestské zastupiteľstvo má kompetenciu schvaľovať 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov, v týchto pravidlách je povedané, čo 

móže hlavný kontrolór robiť ale aj to, čo robiť nemôže. Je definovaných 12 Základných povinností 

hlavného kontrolóra a takisto sú to povinnosti podľa zákona 307/2014 o oznamovaní 

protispoločenskej činnosti. Máte definovaných 17 činností počas priebehu kontroly, ktoré je 
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potrebné vykonať a povinnosťou oznamovať podozrenia z trestného činu orgánom činným 

v trestnom konaní určujú napríklad 4 zákoltV, ktoré sú spomínané aj v týchto pravidlách kontrolnej 

činnosti. Pravidlá kontrolnej činnosti boli predstavené aj na rokovaní mestskej rady, pripomienky, 

ktoré boli, boli v tomto materiáli zapracované. " 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 5: za: 25 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 13012015 

6. 	 Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného 

kontrolóra mesta 

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

Materiál tvorí písomnú prilohu zápisnice. 

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

" V zmysle zákona o obecnom zriadení predkladám správy o výsledkoch vykonaných a uzavretých 

kontrol k dátumu predkladania materiálov na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Prvou 

je správa z kontroly investícií vykonaných prác afakturácie v Technických službách mesta Prešov, 

prevádzka Ekopark v roku 2014. Správa popisuje skutkový stav, právny stav medzi mestom Prešov 

ako prenajímateľom a Technickými slutbami ako nájomcom, ide o základnú zmluvu o nájme 

Ekoparku. S ňou súvisí nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov. Kontrolou uskutočnených 

investícií bolo zistených niekoľko dáletitých skutočností. za prvé zástupcovia mesta sa 

nezúčastňovali na kontrolných dňoch a priebehu realizácie prác v roku 2014 a preto nebolo motné 
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posúdiť rozsah prác a množstvo použitého materiálu. Za druhé v súvislosti so zadaním zákazky za 

viac ako 50 000 e kontrolovaný subjekt nepreukázal objektívne preskúmateľný dôkaz o vzniku 

havarijnej situácie, na záldade ktorej použil priame rokovacie konanie a neuplatnil tak princíp 

nediskriminácie uchádzačov o zákazku, neuplatnil princip transparentnosti a princíp hospodárnosti 

a efektívnosti. za tretie počas kontroly boli naďalej vykonávané dadatočné práce na objekte terasa 

napriek tomu, že už bola skolaudovaná a prevedená do majetku mesta. za štvrté v dvoch pripadoch 

nebol daný súhlas mesta pred začatím prác a nedodržala sa tak zmluva o nájme Ekoparku Holá 

hora. za piate zároveň v tejto zmluve nie je doriešený spôsob použitia a využitia teda 

novovytvorených investícií, ktoré prechádzajú do majetku mesta, ak ich má nájomca, teda 

Technické služby mesta Prešov v budúcnosti využívať, musí mať k tomu oprávnenie dané zmluvou. 

Druhou uzavretou kontrolou je kontrola záväzkov alebo bola kontrola záväzkov po lehote splatnosti 

za obdobie rokov 2012 až L polrok 2015. Správa sa riadila štyrmi právnymi predpismi a ich 

dodržiavanfm zo strany mesta Prešov, Povinnosti v rámci finančného riadenia afinančnej 

disciplíny sú pre mesto zadefinované jasne, musím však konštatovať, že v minulosti boli výrazne 

porušované. Mesto bolo povinné sledovať stav a vývoj záväzkov po lehote splatnosti a ich 

uhrádzanie do 60 dnf odo dňa ich splatnosti. Bolo šťastím, že výška záväzkov nepresiahla 15 % 

skutočných beŽných pr{jmov, pretože mesto by sa tak dostalo zo zákona do ozdravného režimu 

a následne tu bola hrozba nútenej správy, keďže neplatenie si svojich záväzkov bolo v minulosti 

bežnou praxou. V tabuľkách máte uvedené, ako mesto hospodárilo s finančnými prostriedkami, ako 

každý rok nedokázalo splácať svoje záväzky, ako z roka na rok pred sebou tlačilo nesplatené dlhy. 

Veľkým šťastlm pre mesto bolo to, že v roku 2014 dostalo od Národnej diaľničnej spoločnosti 

finančné prostriedky za výkup pozemkov. Ak by k tomu nebolo došlo, neviem si predstavit: vakom 

stave by v tomto roku bolo naše mesto. Týmito financiami mesto zaplátalo staré dlhy, prehľad o tom 

máte v tabuľke Č. 2. A aj keď sa uhradili staré dlhy do roku 2015 mesto prechádzalo z ďalšími vo 

výške viac ako 3 000 000 e. Vy, novozvolenf poslanci, ste sa s tým v rozpočte pre tento rok, teda rok 

2015 museli >yrovnať. Ak by ste mali niekto konkrétny záujem o tom, o ktoré položky išlo, viem to 

samozrejme presne definovať. Stav keď si mesto v roku 2014 objednávalo tovary, práce a služby, 

ktoré neboli kryté rozpačtom mal a má dosah na to, čo sl mesto môže finančne v tomto roku dovolil 

V tabuľke Č. 3 máte popfsané a rozp(sané ako sa uhrádzali záväzky po lehote splatnosti za 

kontrolované obdobie. Som rád, že v súčasnosti môžem konštatovať znižovanie záväzkov mesta 
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v tomto roku a podstatné zlepšenie finančnej disciplíny. Na záver tejto Iwntroly musím opolwvane 

Iwnitatovaľ, že mesto dlhodobo v minulom volebnom období porušovalo finančnú disciplínu, čim 

Iwnalo v rozpore so zálwnom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Bývalý štatutár mesta 

nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky, teda prostriedky mesta Prešov uvoľňovali iba v takej 

výške aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte mesta, čim sa nedodržali pravidlá 

rozpočtového hospodárenia tak, aIW ich ukladá zálwn. Treťou uzavretou Iwntrolou bota Iwntrola 

zmluvy na poskytovanie služby Silvestrovský ohňostroj. Kontrola preverila skutočnosti 

predchádzajúce uzavretiu rámcovej zmluvy a právny stav v danom období. Musím Iwnštatovat; že 

vtedy plafrTý zálwn porušený nebol a zmluva obsahuje Iwntrolné mechanizmy na to, aby sa 

zabránilo plytvaniu mestskými peniazmi. Je samozrejmé a dôležité, aby príslušný zamestnanci 

mesta slwntrolovali a boli tak dodržané všetky ustanovenia tejto zmluvy v budúcnosti. Z uvedenej 

Iwntroly bol spracovaný záznam, v ktorom sme Iwnitatovali potrebu vydať nový vnútorný predpis 

upravujúci predbežnú apriebežnú finančnú Iwntrolu. Toto ešte od l. novembra 2014 mesto 

urobené nemalo, v súčasnosti je nový predpis na pripomienkovom procese v rámci mestského 

úradu. Vážený poslanecký zbor, správu som uvádzal dlhšie alw zvyknem, ale na zistené skutočnosti 

týkajúce sa porušovania finančnej disciplíny mesta v minulosti je potrebné aj takto upozorniť. Nie je 

možné, aby sa niekedy v budúcnosti niečo také znova zopolwvalo. " 

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

Ing. Stanislav Kahanec. 

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

PREZENTÁCIA  26 poslancov 

HLASOVANIE ~. 6: za: 25 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 131/2015 
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7. Správa o plneni rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2015 

Predkladá: Ing. Martina Kolarčiková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Materiál tvorí písomnú pri10hu :nipismce. 

Materiál predložila Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ, 

ktorá uviedla - "Správa sa sfdadá z dvoch častí. V úvodnej časti je nóvum, všimnite si tabuľkovú 

formu. Jedná sa o vyhodnotenie opraveného rozpočtu mesta a čerpanie v členení na bežný, 

kapitálový rozpačet afinančné operácie. Na strane 1 sa nachádza aj percentuálne plnenie. Ďalej 

nasleduje slovné plnenie a prehľad plnenia rozpočtu nasleduje v tabuľkovej forme. Na čo by som 

Vás chcela upozorniť, napr. na strane 14, čo sa týka Komunitného centra plnenie l 137 % alebo 

l 118 % jedná sa o nie naše prostriedky, čakáme na transfer z externých zdrojov, takže zatial; 

keďže to platíme my vyzerá to na také vysoké percento plnenia, čo však nie je pravda. Podobne je 

na tom napr. str. 28 máme tu napr. Všeobecné služby - Aktívni seniori, kde vôbec nie je schválený 

rozpočet, ale my máme nejaké plnenie, opäť sa jedná o externé zdroje, čiie keďže je tam násobenie 

O aj percento plnenia je O. Ako náhle nám prídu prostriedky budú pre účtované na príslušnú 

kapitolu. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA a Ing. Martina Kolarčiková, vedúca odboru ekonomiky 

a podtúkania MsÚ. 

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

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 7: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 13212015 
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8. 	 Informácia o implementácii projektu s názvom "Zariadenie pre seniorov Náruč, 

Veselá 1, 080 01 Prelov" 

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


Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla -"Materiál, ktorý máte k dispozfcii obsahuje dva základné dokumenty. V prvej časti 

máte popfsané základné informácie o projekte a o harmonograme jednak schvaľovania žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, ako aj samotnú realizáciu projektu, teda harmonogram realizácie 

projektu. V tejto časti by som chcela upozorniťna niekoľko dôležitých informácií, možno už v úvode 

vidíte, že podoná žiadosť o nenávratný finančný prfspevok bola v roku 2009 ale k samotnej 

realizácii došlo až v apríli tohto roku. Zároveň by som si dovolila zdôrazniť, že v súvislosti 

s realizáciou projektu došlo k niekoľkým nepred:.Jfdoným okolnostiam a na základe uvedenej 

skutočnosti srne následne požiadali riadiaci orgán o predloženie realizácie projektu. Riadiaci orgán 

nám vyhovel a projekt, teda predlženie realizácie bolo schválené, takže ukončenie realizácie hlavnej 

aktivity bolo schválené k 1.9.2015 a ukončenie realizácie aktivít projektu do 31.10.2015, teda 

všetkých ostatných aktivít. Dôležitá skutočnosť v súvislosti s implementáciou projektu je aj tá, že 

požiadali sme riadiaci orgán, teda predložili sme riadiacemu orgánu žiadosť o platbu. Žiadosť bola 

schválená vo výške viac ako 860 000 é a tieto finančné prostriedky už boli uhradené na účet mesta. 

Zároveň materiál, ktorý máte obsahuje aj informácie, ktoré súvisia so samotnou realizáciou 

stavebných prác od 1.4. a aj s okolnosťami, ktoré spôsobili tzv. naviac práce a s problémami, ktoré 

sprevádzali realizáciu projektu, alebo teda rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Náruč. Z tohto 

dôvodu súčasťou materiálu máte aj návrh na rozpočtové opatrenie, pričom dané rozpočtové 

opotrenie sa zameriava no navýšenie kopitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov Náruč 

o 20 000 é na práce, ktoré súvisia s ukončením stavby, to znamená ide o práce naviac a zároveň 

taktiež máme záujem o presun Twpitálových výdavkov z položky 9.1 ZŠ Májové númestie na položku 

na projekt Zariadenie pre seniorov Náruč na dofinancovanie multifunkčného ihrisTw, ktoré bolo 

súčasťouprojektu. " 
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V rozprave vystúpili - Ing. Andrea TUIČanová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Ing. Rastislav Mochnacký, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Rudolf Dupkala, 

PhD. a Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ. 

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

PREZENTÁCIA - 26 poslancov 

HLASOVANIE Č. 8: za: 25 proti: O zdržalo sa: 1 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 13312015 

9. 	Informativna správa o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

V Prešove 

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

Materiá! tvori písomnú prílohu zápisnice. 

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

ruchu MsÚ, ktorý uviedol - "Históriaje Vám viacerým známa. Už od roku 2012 sa mesto Prešov 

uchádza o to, aby bolo buď súčasťou už vzniknutej organizácie cestovného ruchu alebo si vytvorilo 

vlastnú. Žiaľbohu tie aktivity zlyhávali väčšinou na tom, že nevedeli sme zohnať piaty nevyhnutný 

subjekt, ktorý by sa stal členom OOCR. To sa našťastie tohto roku v auguste podarilo, pretože obec 

Drienica sa v auguste pričlenila ku potencionálnej oblastnej organjzácii cestovného ruchu. 

V materiáli máte pomerne podrobne rozpísané mechanizmy prideľovania dotácii, chcem len 

upozorniť, že na to treba ešte čas, pretože v prvom roku tie dotácie neprídu. Organizácia kým 

vznikne musí minimálne jeden rok vyvfjať činnosť, dá sa povedať len z vlastných príspevkov. Ako 

som spomínal minimálne 5 subjektov musi mať táto organizácia na to, aby mohla vzniknúť. Máte tu 
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aj porovnania z inými organizáciami cestovného ruchu, sú tu predstavené aj orgány, ktoré sú 

nevyhnutné pre chod ooeR. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Štefan Kužma, Ing. Rastislav 

Mochnacký. 

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

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE I!. 9: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

čislo: 13412015 

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

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


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila v zastúpení vedúceho odboru JUDr. Ľudmila Vargová, poverená 

riadením majetkovo-právneho oddelenia, ktorá uviedla - "MajetJrové prevody boli preroJrované 

Jromisiou mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetJrom mesta v marci, v júli a v auguste 

a taktiež boli preroJrované MestsJrou radou v Prešove dňa 7.9.2015. MajetJrové prevody, ktoré boli 

predložené mestskej rade pod poradovými čislami 9, 10, 11 a 12 týkali sa predaja pozemJrov Pod 

Wilec hôrJrou tieto v tomto materiáli sa nenachádzajú z dôvodu, že v danej lokalite je potrebné 

znovupreveriť trhovú výšku kúpnej ceny s prihliadnutím na alternatívne ceny ponúla:mé Slovenským 

vodohospodárskym podniJrom, Š. p. a SlovensJrou správou ciest za nimi realizované investičné akcie. 

Taktid verejná obchodná súťaž, ktorá je pod bodom 5B) týka sa to Vodárenskej veže v mestskej 

rade nebola preroJrovaná. Skôr než prejdeme kfotodokumentácii, pod poradovým číslom l 
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Mesto Prešov 

mqjetkových prevodov nemáme uvedenú fotodokumentáciu vzhľadom k tomu, že ide o návrh na 

zrušenie uznesenia z dôvodu, že došlo k zmene projektu, preto k tomuto materiálu nemáme 

fotodokumentáciu. " 

Poslancom mestského zastupiteľstva bola odprezentovaná aj fotodokumentácia 

k jednotlivým majetkovým prevodom. 

V rozprave vystúpili - Ing. Andrea TurČaI1ová, primátorka mesta, poslanci MsZ -

Mgr. Stanislav Ferenc, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Ľudovít Malaga a Ing. arch. Mária 

Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ, JUDr. Viera Andrejková, 

právnička majetkovo-právneho oddelenia MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu Mgr. Stanislava Ferenca, poslanea mestského zastupiteľstva 

"Ja chcem upozorniť na materiál pod bodom 17, kedy sme novrhovali zámenu nehnuteľnosti medzi 

mestom a pánom Jánom Komárom. Nakoľko sa objovili nové informácie ohľadom pozemkov 

vareáli bývalého ZAS AP-u na ulici Košickej, kde sa nachádza aj pozemok, ktorý by mal byť 

zamenený a nakoľko mesto rieši tieto náležitosti so Slovenským pozemkovým fondom novrhujem, 

aby materiál čislo 17 bol stiahnutý. " 

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE Č. 10: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva - "Dovolím si 

prečítať ešte raz návrh na doplnenie podmienak obchodnej verejnej súťaže k materiálu číslo II pod 

poradovým číslom 14, to je prenájom tenisových kurtov na ulici Nábrežnej v bode 6 upraviť 

a doplniť: 

súťažiaci prijíma podmienku, že vprvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 

v objeme 80 % z celkovej ním navrhovanej výšky investícií do predmetu nájmu: 

- rekonštrukciu budovy s dôrazom na zniženie jej energetickej náročnosti; 

• rekonštrukciu interiéru (šatne, sprchy, toalety) v zmysle platných predpisov, 
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--_..... _-_ .... - --_.... 

- rekonštrukciu tenisových kurtov a vonkajších spevnených plôch tak, aby sp[ňali kritériá pre 

medzinárodné tenisové turnaje, 

a takisto doplniť k majetkovému prevodu pod poradovým číslom 15 do podmienok obchodnej 

verejnej súťaie, to sú tenisové kurty, dlhodobý prenájom na ulici Československej armády v bode 6: 

súťaiiaci prijfma podmienko, te vprvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 

investície vo výške 80 % ním navrhovaných do predmetu nájmu a to: 

- rekonštrokciu budovy exteriér a interiér; 
.,,;-., 

- rekonštrukciu tenisových kurtov a vonkajších plôch. " 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 11: za: 27 proti: O zddalosa: O 

nehlasovalo: 2 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o uznesení ako celku. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 
r· 

HLASOVANIE Č. 12: za: 26 proti: O zdržalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestski zastupiteľstvo scbválilo uznesenie 

čfslo: 135/2015 

ll. Návrb na scbválenie majetkovýcb prevodov ako pripadov hodných osobitného zretel'a 

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


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 
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Materiál predložila v zastúpeni vedúceho odboru JUDr. Ľudmila Vargová, poverená 

riadením majetkovo-právneho oddelenia, ktorá uviedla - " V súlade s príslušnými ustanaveniami 

Všeobecne záväzného nariadenia čo 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Prešov, predloffené majetkové prevody po schválení zámeru v mestskom 

zastupiteľstve a následnom zverejnení v zmysle prislušnej legislatívy uff neboli opätovne 

prerokované v komisii mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta ani Mestskou 
--. 

radou v Prešove. V bode 1 ffiadame opraviť na m. ĎUmbierskej čo 14 je tam zle poradové číslo, má 

tam byťna m. ĎUmbierskej Č. 40, stala sa chyba v písaní. " 

Poslancom mestského zastupiteľstva bola odprezentovaná aj fotodokumentácia 

k jednotlivým majetkovým prevodom. 

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

MUDr. Vasil' Janko, Ing. Štefan Kužma, PhDr. Mikuláš Komanický, Ing. Juraj Hudáč, 

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. a PaedDr. Jozef Smetana, prednosta 

Mestského úradu v Prešove. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta - " O kaftdom bode hlasujeme samostatne a kaftdý 

bod bude mať samastatné uznesenie. " 

Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 1 - zámer prenájmu na dobu 

neurčitú, prenájom priestorov na Ul. Ďumbierskej 40 pre Občianske združenie Klub sclerosis 

multiplex. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 13: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 13612015 
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IDasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 2 - prenájom nelmuteľnosti ako 

prípad hodný osobitného zreteľa a to nebytových priestorov o výmere 100,70 m2 na Weberovej ulici 

č. 2 pre spoločnosť Privatpress, s. r. o., larková 2 za cenu 52,50 €/m2fročne. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE ~ 14: za: 28 proti: O zddalo sa: O 

nehlasovalo: l 
~~. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

(!islo: 13712015 

Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 3 - dlhodobý nájom 

nelmuteľnosti z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych služieb pre ľudí bez domova 

a to sú pozemky pre Gréckokatollcku charitn. 

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE (!. 15: za: 27 proti: O zddalo sa: l 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

(!islo: 13812015 

Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 4 - prenájom nelmuteľností 

z dôvodu vybudovania pre verejnosť prístupného parkoviska na Exnárovej ulici pri MILK-AGRE. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE ~ 16: za: 28 proti: O zddalo sa: l 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 13912015 
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Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 5 - zámena nehnuteľností ako 

pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú 

stavbu: "l/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, križovatka, most". 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 17: za: 26 proti: O zdržalo sa: 3 

nehlasovalo: O 
~ 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

črslo: 140/2015 

Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 6 - zámena nehnuteľnosti 

pozemkov z dôvodu výstavby ,,Parku umenia". 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE Č. 18: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 141/2015 

12. Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom 

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


Materiá! tvorí písomnú prílohu zápisnice. 


Materiál predložila v zastúpení vedúceho odboru JUDr. Ľudmila Vargová, poverená 

riadenim majetkovo-právneho oddelenia, ktorá uviedla - "Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu 

mesta Prešov návrh na odpustenie dlhu na nájomnom a to na základe stanoviska správcu 

nebytových priestorov mesta Prešov spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Jedna sa o odpustenie 

dlžnej sumy vo výške 4248,54 fi z titulu neuhradenia nájomného za nebytové priestory 

nachádzajúce sa na Ul. Československej armády, je to nákupné stredisko Centrál. Ide o odpustenie 
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dlžného n4jomného, žiada Mgr. Milan Antofovský. Podrobné dôvody a čo viedlo k tomu, prečo 

nebolo uhradené máte uvedené v dôvodovej správe. " 

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

Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných materiáloch. 
/~ 

PREZENTÁCIA - 21) poslancov 

HLASOVANIE č. 11): za: 27 proti: O zdrialo sa: l 

nehlasovalo: 1 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 14212015 

13. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej 

rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2015 

Predkladá: Ing. arch. Mária tutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného 

úradu MsÚ 

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. arch. Mária tutková, vedúca odboru územného plánovania 

a stavebného úradu MsÚ, ktorá uviedla ., Táto správa sa predkladá pravidelne raz polročne. teda 

je to za L polrok 2015. V dôvodovej správe máte napísané zhruba činnosti, k čomu boli predmetné 

stanoviská na oddelení územného plánu a urbanizmu vydávané. Je to jedna z hlavných činností 

oddelenia územného plánu a urbanizmu a ešte by som k tomu dodala, že každé stanovisko, ktoré od 

nás, okrem rodinných domov dávame, dávame na vedomie príslušnému výboru mestskej časti 

a stáva sa aj to niekedy, že v podstate, keď ide o nejakú spornejšiu aktivitu, takže predtým zvoláme 

kým vydáme stanovisko, zvoláme rokovanie, aby sme postupovali ako v súlade s požiadavkami 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, Ing. Ľudovít Malaga a Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania 

a stavebného úradu MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písomných materiáloch. 
/~ 

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE E. 20: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

I!islo: 143/2015 

14. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratuý 

finanEný prispevok na dotácie zo štátneho rozpol!tu a z grantov Európskej únie 

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

Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla -" Čo sa týka tohto materiálu, chcem Vás upozorniťna prílohy, ktoré sú súčasťou. To 

znamená, že materiál obsahuje zoznam a stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v roku 2015. To je tabuľka čEslo l. Tu by som Vás chcela upozorniť, že od doby, kedy sme 

pripravovali materiál ku dnešnému dňu máme hneď na prvej strane žiadosti číslo 9 a 10 Sanácia 

nezálwnne umiestnených skládok v meste Prešova parčik na Magurskej ulici, kde dve žiadosti boli 

schválené v podstate v požadovanej výške. Ďalšia tabuľka, ktorú obsahuje materiál je zoznam 

implementovaných projektov v roku 2015. Ďalej sme Vám do materiálu pripravili prehľad 

o projektoch, ktoré mesto musí monitorovať do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, teda po 

dobu ďalších 5 rokov od ulwnčenia realizácie projektov. Zároveň materiál obsahuje aj tabuľku 

s projektmi, ktoré boli implementované zo štrukturálnych fondov v predchádzajúcom programovom 
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období, to znamená od roku 2007 do roku 2013. Ja Vás chcem len upozorniť, že sa tam objavuje aj 

rok 2015. ale to z toho dôvodu. te vlastne v súčasnosti dte prebieha dočerpávanie finančných 

prostriedkov z predchádzajúceho programového obdobia. A elte jedna zmena. na ktorú Vás chcem 

upozorniť, zmena súvisi s projektom Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED 

technológiou, návrh na podanie tohto projektového zámeru bol schválený v zastupiteľstve, 

projektový zámer bol úspešný. v tabulKe Č. 2 máte rozpočet projektu, ktorý bol schválený 

rozhodnutim prislušného riadiaceho orgánu, resp. prislušnej hodnotiacej komisie a boli schválené 
.~. 

oprávnené výdavky v celkovej výške 769166.10 e. A samozrejme prebiehal proces verejného 

obstarávania a v podstate na základe výsledku súťaže bola vysúťažená nižšia suma vo výške 

742745,04 e. Zárove/! ešte chcem upozorniť aj na takzvané neoprávnené výdavky. ktoré boli 

zadefinované na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie v celkovej výške 17 673.60 e, ktoré 

žiadame v rámci rozpočtového opatrenia. " 

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

PhDr. Rudolf Dupkala, Mgr. Peter Krajňák. 

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

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 
r-

HLASOVANIE l!. 21: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

l!íslo: 144/2015 

15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov 

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

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla - .. Injormatfvno správa, ktorú máte k dispozicii sa predkladá so štvrťročnou 
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periodicitou a poskytuje prehľad investičných aktivit, ktoré sú realizované oddelením investičnej 

činnosti mesta PreJov. My sme sa snažili materiál pripraviť tak, aby ste tam mali čo najaktuálnejšie 

informácie. Ešte v podstate vpriebehu týidňa sme dopracovávali najaktuálnejšie informácie, ktoré 

sa týmli hlavne presunu finančných prostriedkov na niektoré typy investičných akcií v takých 

prípadoch, kde jednotlivé výbory mestských časti v svojich zápisniciach presúvali finančné 

prostriedky, takže vlastne materiál možno už z minulosti registrujete. Materiál nebol prerokovaný 

na mestskej rode hlavne z dôvodu toho. aby ste mali čo najaktuálnejJie podané informácie na 

mestskom zastupiteľstve. To bolo naším zámerom. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA a Ing. Ľudovít Koháni., poverený riadením oddelenia investičnej 

činnosti MsÚ. 

H.Iasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je predložený v písonmých materiáloch. 

PREZENTÁCIA - 27 poslancov 

HLASOVANIE l. 22: za: 27 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 

,.-

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

lislo: 14512015 

16. Vystúpenie obyvatel'ov mesta 

Do tohto bodu sa prihlásili obyvatelia mesta: 


pán Peter Horák 


pán Gelmara Grofčík 


Ing. Haluška 


pán Stanislav Grega 


pán Ján Čižmár 
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pán Emil Osavčuk 

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


Pán Horák vo svojom vystúpeni poukázal na nájonmú zmluvu medzi mestom Prešova OZ Parkúr 


team Slavoj Prešov. 


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

Pán Grofčfk vystúpil k neriešenému problému spoločenských zvierat. 

Nasledovalo vystúpenie pána Ing. Halušku v časovom limite max. 5 minút. 

Pán Haluška vystúpil k verejnému osvetleniu - k výmene osvetlenia LED technológiou. 

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

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

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

Pán Čižmár vystúpil k oslavám 700. výročiaNižnej Šebastovej. 

/' 

Nasledovalo vystúpenie pána Osavčuk:a v časovom limite max. 5 minút. 

Pán Osavčuk vystúpil k práci zamestnancov na mestskom úrade. 

17. Rôzne 

V zmysle Článku XIV. ods. 27 Rokovacieho poriadku mesta Prešov majú poslanci možnosť 

v rámci tohto bodu sa do 20 sekúnd prihlásiť do diskusie so svojimi požiadavkami, podnetmi 

a reakciami na vystúpenie obyvateľov mesta. 
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:;°;1 Mestské zastupiterstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 

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

Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Juraj Huďáč, PhDr. Martin 

.Ďurišin, PhD., Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MUDr. Vasiľ Janko, 

Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Peter Krajňák, PhDr. Martin Lipka, PhD., 

Ing. Ľudovít Malaga a Ing. Milan Toth, výkonný riaditeľ TSmP, a. S., Ing. arch. Mária ČUtková, 

vedúca odboru územného plánovania a urbanizmu MsÚ. 
~. 

Počas bodu Rôzne odznel jeden návrh na uznesenie, ktorý predniesol Ing. Juraj Hudáč, 

poslanec mestského zastupitel'stva - Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov odporúča primátorke 

mesta preveriť dodržiavanie zmluvných podmienok dohodnutých v ,,zmluve o nájme 

nehnuteľnosti" z 9.4.20 l O medzi OZ Parkúr team Slavoj Prešov a Mestom Prešov. Termin: 

najbližšie zasadnutie mestského zastupitel'stva. 

PREZENTÁCIA - 20 poslancov 

HLASOVANIE l. 23: za: 20 proti: O zddalo sa: O 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválUo uznesenie 
; 

číslo: 14612015 

18. Vyhodnotenie plnenia vecných úlohy a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti 

1. FC TATRAN, a. s. za rok 2014 

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


Materiál tvori písomnú prilohu zápisnice. 


Materiál predložila v zastúpení vedúceho odboru JUDr. Ľudmila Vargová, poverená 

riadením majetkovo-právneho oddelenía, ktorá uviedla - "Na základe plánu práce Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov za L polrok 2015 bolo dňa 29.6.2015 predJofené vyhodnotenie plnenia 

vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločnosti s účasťou mesta Prešov za rok 

2014 okrem výsledkov spoločnosti 1. FC TATRAN, a. s., ktorá mala pred{ženú lehotu na podaníe 
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Mesto Prešov L 
daňového priznania kdani zprfjmov právnickej osoby da 30.6.2015. Na základe tejto predlženej 

lehoty Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením Č. 111/2015 zo dňa 29.6.2015 poverilo 

primátorku mesta predložiť vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov 

v septembri 2015 a na základe tohto poverenia tento materiál predkladáme. Podrobne výročnú 

správu a ostatné veci sú v materiáli . .. 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 
,-

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

PREZENTÁCIA - 23 poslancov 

HLASOVANIE I!. 24: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: l 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

l!íslo: 14712015 

19. Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podl'a § 28 ods. 1 zákona l!. 15312001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpísov 
~ 

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Materiál tvorí písonmú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ, 

ktorá uviedla - "Dovoľte mi dať do Vašej pozornosti upozornenie prokurátora, ktoré sa týka 

množstevného odpadu. Keďže my máme Všeobecne závi'lZné nariadenie mesta o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa prokurátora sme neupravili pri 

množstevnom zbere spôsob a lehotu zaplatenia. Je to naozaj tak, tento typ množstevného zberu sme 

naozaj nerobili. My sme to v podstate riešili spôsobom kontajnerov, takže to bolo buď na litre alebo 

mZ za nádobu a neriešili sme spôsob merateľný, t. j. na váženie, takže túto chybu napravíme 

v nasledujúcom všeobecne závi'lZnom nariadeni" 
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Mesto Prešov 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 25: za: 28 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 
~ 

Mestské zastupitel'stvo schvl'llilo uznesenie 

čislo: 14812015 

Ing. Andrea Turčanová, prímátorka mesta - "V materiáloch Vám bola predložená 

In/ormáda o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, čim Vás v súlade s § 13 

ods. 4 plsm. d) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

informujem o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, na základe ktorej pri 

zachovaní doterajšieho počtu zamestnancov 235 dochádza kvytvorenie jedného nového 

organizačného útvaru (oddelenie informatiky), rozšírenie činnosti Kancelárie primátora o úsek 

spoločného obecného úradu a k presunu pracovných činností medzi organizačnými útvarmi a s tým 
/'"' 

súvisiace technické zmeny. Podrobné in/ormáde sú uvedené v písomnej podobe. " 

20. Návrh rozpočtového opatrenia č. 10 

Predkladl'l: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Materiál tvorí písonmú prílohu zápisnice. 

Materiál predložila Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ, 

ktorá uviedla - "Dovoľte, aby som Vám predložila návrh rozpočtového opotrenia č. IO, skladá sa 

z dvoch časti. Prvá obsahuje jednotlivé položky, čo sa týka súm, nasleduje dôvodová správa, kde 

sme sa snažili o stručné ajasné zdôvodnenie a vysvetlenie jednotlivých úprav. Toto rozpočtové 

opatrenie je výsledkom požiadaviek jednotlivých správcov kapitol, čiže jednak sa týka úprav 

Strana 32/38 

F - MsÚ/SP-Ol/24/1 



1;;;1 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov 
L. 	 L .. 

pr(jmov, výdavkov a ďalej presunov bUĎmedzi programami alebo v rámci programu. Ďalej tu bola 

snaha o zreálnenie pr(jmov, predovšetkým sa jednalo o výpadok dividend SPRA VBITKOMFORT 

v sume 250000 e. Na to nadväzovalo viazanie 5 % výdavkov ujednotlivých správcov kapitol. 

Keďže boli dotazy na finanénej komisii ohľadom SPRAVBITKOMFORT-u informovali sme sa, 

prečo bol rozpočet v tej výške tých 750000, jednalo sa o dividendu z roku 2014, čiže tak bol aj 

navrhnutý rozpočet v tejto výške. Tých 750000 to nebol každoročný takýto výnos ale v tom roku 

rozpúšťali aj fondy zo zisku, preto bol aj v takej vysokej výške. Tento rok však už sa fondy 
.~ 

nerozpúšťali, čiže už nabiehajú na normálne bežné zisi9'. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., Ing. Stanislav Kahanec, 

doc. PhDr. Štefánia Andraščiková, PhD., MPH, PhDr. Martin Lipka, PhD., Ing. Juraj Hudáč, 

Štefan Hermanovský a Ing. Martina Kolarčfková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Stanislava Kahanca, poslanca mestského zastupiteľstva 

doplnenie rozpočtového opatrenia č. 10

Zniženie položky 

6.2 0620 700 Rekonštrukcia nákupného strediska Centrál 	 - 20 000,00 € 
/"""' 

Navýšenie položiek: 

6.2 0620 700 NS Opál- rekonštrukcia l kV NN prípojky a distribúcie el. energie 10000,00 € 

(Z dôvodu potreby navýšenia elektrického pn1:onu l fázového aj 2 fázového pre zjednodušenú PD 

a stavebnomontážne práce. Uvedené navýšenie je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky 

komplexu nebytových priestorov v Nákupnom stredisku Opál) 

6.2 0620700 NP Hlavná 67 Senátor - Rekonštrukcia NN prípojky a distribúcie 

eL energie, rozvodov pitnej vody a kanalizácie IO 000,00 € 

(Z dôvodu zabezpečenia potrebného elektrického prikonu na výrobu hotových jedál a odčlenenie 

merania jednotlivých bytových priestorov, úpravy kanalizácie a rozvodu vody je potrebné 

vyhotoviť ~ednodušenú PD a realizovať stavebnomontážne práce) 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE Č. 26: za: 28 proti: O zdržalo sa: 1 
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nehlasovalo: O 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o rozpočtovom opatrení tak, ako je predložené v materiáli spolu so zmenou, 

ktorú navrhol Ing. Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva. 

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE E. 27: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

neblasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

číslo: 14912015 

21. Návrb podmienok pre vstup Mesta Prešov do združenia právnických osôb - Agentúry 

regionálnebo rozvoja Prešovského samosprávnebo kraja (ARR - PSK) 

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

Materiál tvori písonmú prílohu zápisnice. 

~ 

Materiál predložila Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ, 

ktorá uviedla -" Tento materiál bol spracovaný, alebo resp. k prerokovávaniu došlo na základe 

skutočností, že Agentúra regionálneho roz:voja Prešovského samosprávneho kraja oslovila mesto 

Prešov s možnosťou vstupu mesta Prešov do Agentúry regionálneho roz:voja PSK a samozrejme na 

záldade tejto žiadosti následne bol materiál postúpený do príslušných komisií, Kde bol aj 

prerokovaný. Materiál, ktorý máte k dispozícii bol prerokovaný ako som už spominala na komisii 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, takisto na komisii pre podnikateľskú činnosť 

a strategický roz:voj, priebežne na záldade výsledkov tých jednotlivých rokovani bol materiál 

dopfňaný a v podstate v podobe II akej ho máte dnes k dispozícii bol už predložený aj na rokovanie 

mestskej rady. To znamená, že materiál obsahuje jednak žiadosť o prerokovanie podmienok na 

vstup mesta do združenia právnických osôb, stanovy, dodotok k stanovám, uznesenia Č. 4 a 5 zo 

zasadnutia zboru zástupcov, taktiež aj výhody členstva v Agentúre regionálneho roz:voja 
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a referencie Agentúry regionálneho rozvoja v súvislosti so skúsenosťami vo vzťahu 

k implementovaným projektom jednak v rámci európskych fondovajednak aj v rámci cezhraničnej 

spolupráce štrukturálnychfondov a pod. " 

V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bol predložený poslancom mestského 

zastupiteľstva na stôl-

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

vstup Mesta Prešov do združenia právnických osôb - Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja s účinnosťou od 1.1.2016, na obdobie jedného roka do 31.12.2016, s ročným 

členským príspevkom vo výške 35 000,- € 

a súhlasí s nomináciou 

a) Ing. Rastislava MocImackého, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov do Zboru 

zástupcov Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK), 

b) Ing. Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov za zástupcu Mesta Prešov v Správnej rade 

Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK) s funkciou 

podpredsedu Správnej rady. 

PREZENTÁCIA  26 poslancov 

HLASOVANIE i!. 28: za: 24 proti: O zdržalo sa: 2 

nehlasovalo: O 

Mestské zastupiteľstvo schválHo uznesenie 

i!islo: 15012015 

22. Návrh na prii!lenenie obce Tuli!ik do spoločného školského úradu mesta Prešov 

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

Materiál tvorí písomnú pnlohu zápisnice. 
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Materiál predložil PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného 

ruchu MsÚ, ktorý uviedol - "Obec Tulčík si podala oficiálne žiadosť ku pričleneniu knášmu 

školskému úradu. Pokiaľ bude obci Tulčík vyhovené, stane sa v poradí 23 obcou. Máte to uvedené 

aj v dôvodovej správe. Je to v podstate servis, ktorý mesto Prešov poskytuje obciam, ktoré nemajú 

vytvorené vlastné samostatné útvary na to, aby mohli, resp. kapacitne alebo finančne zvládnuť 

školský úrad. Jedná sa konkrétne o spojenú školu, materskú školu a základnú školu so 109 žiakmi 
r- 

z obce Tulčík. " 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 28 poslancov 

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

nehlasovalo: O 

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 15112015 

23. Informácia o zmene zriaďovacích listin škôl 

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

Materiál tvorí písomnú pn10hu zápisnice. 

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

ruchu MsÚ, ktorý uviedol - "Dovoľte mi predložiť Informáciu o zmene zriaďovacích listín škôl, 

konkrétne Základnej umeleckej školy Jána Poschla, ktoré si vytvorilo a Ministerstvo školstva už to 

potvrdilo Elokované pracovisko vo Finticiach a zároveň Základná umelecká škola Mikuláša 

Moyzesa zmenila elokované pracovisko zo Základnej školy Sibírskej na Základnú školu Májové 

námestie takisto zmena v sieti je už učinená rozhodnutím Ministerstva školstva. " 
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V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

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

PREZENTÁCIA - 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 30: za: 22 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: 2 
/"' 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

čislo: 152/2015 

24. 	 Návrh na zmenu členov Komisie Mestského zastupitel'stva mesta PreJov ikolstva 

a telesnej kultúry 

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


Materiál tvori písomnú prílohu zápisnice. 


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

"Dvaja členovia komisie školstva a telesnej kultúry sa vzdali svojho členstva, keďže táto komisia 

má pomerné zastúpenie, tak klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEt NOVA nominoval pána 

Lukáča a pána Novotného. " 

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

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Juraj Huďáč. 

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

PREZENTÁCIA - 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 31: za: 29 proti: O zdržalo sa: O 

nehlasovalo: O 
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Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie 

číslo: 15312015 

25. Záver 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 19.00 hod. - " Vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, váženE prítomní, týmto bol program ll. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 

Prešov vyčerpaný. Ďakujem všetkým prftomným za účasť a vyhlasujem dnešné ll. zasadnutie 

mestského zastupiteľstva za ukončené. " 

Zápisnica z ll. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je spracovaná na základe 

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

PaedDr. JozefSMETANA, v. r. Ing. Andrea TURČANOvA, v. r. 


prednosta MsÚ primátorka mesta 


Zapisovatel'ka: Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Svetlana Bučková, v. r. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r. 

JUDr. René Pucher, v. r. 
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