
 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
Výtlačok: 1 

 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, ktoré sa konalo dňa 
22.2.2016 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ..../2016 o podmienkach  
      poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované  
      oblasti 
2.   Návrh Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov  
3.   Zámer mesta Prešov čerpať návratné zdroje financovania z Európskej  
      investičnej banky 
4.   Návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta  
      Prešov, a. s. 
5.   Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov,   
      a. s. 
6.   Návrh na schválenie použitia fondu rozvoja  na zníženie straty, zníženia  
      základného imania, zmeny Stanov a vyhotovenia úplného znenia  
      Zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov,  
      a. s.  
7.   Informatívna správa k návrhu plánu opráv a investícií predložených  
      spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. 
8.   Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom a možnosť uzatvorenia splátkového  
      kalendára 
9.   Rôzne 
10. Záver 
 
 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Stanislav Kahanec, predseda 
komisie. Rokovanie prebehlo v zmysle programu, ktorý bol schválený členmi komisie.  
 
 
K bodu 1.  programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ..../2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti a prijala:  
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 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
Výtlačok: 1 

 
 
Uznesenie č. 2/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti 
a   o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. ...../2016  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom 
Prešov podporované oblasti prerokovať a schváliť. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 2. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh Štatútu 
mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov a prijala: 
Uznesenie č. 3/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie  
návrh Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov  
a   o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh Štatútu mimorozpočtového peňažného 
fondu mesta Prešov prerokovať a schváliť. 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 
 
 
 
K bodu 3. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Zámer mesta 
Prešov čerpať návratné zdroje financovania z Európskej investičnej banky a prijala: 
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 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
Výtlačok: 1 

 
Uznesenie č. 4/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
s c h v á l i ť 
Zámer mesta Prešov čerpať návratné zdroje financovania z Európskej investičnej banky 
odporúča  
primátorke mesta Prešov 
pokračovať v rokovaní so zástupcami EIB a predložiť návrh rámcovej zmluvy na 
čerpanie návratných zdrojov financovania z EIB na schválenie v zastupiteľstve mesta  
Prešov. 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh na 
zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a prijala: 
Uznesenie č. 5/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie  
návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 
a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
schváliť 
návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., 
nasledovne: 
V Článku VII. Predstavenstvo sa mení bod 6/ tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 
bod 6/ schvaľuje finančné a investičné plány spoločnosti a rozpočet spoločnosti ako 
subjektu verejnej správy, 
Článok VIII. Dozorná rada sa nemení a navrhuje ho ponechať v stanovách 
a poveriť primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú 
schválenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta -Prešov, a. s. 
zrealizovať v súlade s platnou právnou úpravou. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
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 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
Výtlačok: 1 

 
 
K bodu 5. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh na 
schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov,  a. s. a prijala: 
Uznesenie č. 6/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie investíciu spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 
a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
schváliť 
investíciu spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. financovanú z interných 
zdrojov spoločnosti: 
1. Nákup vozidla s chladiacim zariadením na poskytovanie pohrebných služieb v  
    obstarávacej cene cca vo výške 33 000,- € bez DPH . 
2. Nákup dvojnápravového vozidla so špeciálnou 16 m3 nadstavbou na zber   
    komunálneho odpadu v celkovej obstarávacej cene cca vo výške 150 000,- € bez  
    DPH. 
3. Nákup trojnápravového vozidla so špeciálnou 22 m3 nadstavbou na zber  
    komunálneho odpadu v celkovej obstarávacej cene cca vo výške 180 000,- € bez  
    DPH. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 7 
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
 
K bodu 6. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh na 
schválenie použitia fondu rozvoja  na zníženie straty, zníženia základného imania, 
zmeny Stanov a vyhotovenia úplného znenia Zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov, a. s. a prijala: 
Uznesenie č. 7/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie použitie fondu rozvoja na zníženie straty, zníženie základného imania, 
zmenu Stanov a vyhotovenie úplného znenia Zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov, a. s. 
a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
schváliť 
1. Použitie fondu rozvoja akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. vo  
    výške 75 877,75 € na zníženie straty spoločnosti 
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 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
Výtlačok: 1 

 
 
2. Návrh na zníženie základného imania akciovej spoločnosti Technické služby mesta  
    Prešov, a. s. o čiastku 301 201,24 € t.j. z hodnoty 694 252,51 € na hodnotu  
    393 051,27 €, a to výlučne na účely krytia straty spoločnosti    znížením menovitej  
    hodnoty akcií 
    s nasledovnými pripomienkami: 

- dopracovať do dôvodovej správy dôvod vzniku straty v r. 1996 
- doplniť súvahu k 30.11.2015. 

3. Návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.  
    nasledovne: 
    - Článok 3 Predmet podnikania sa mení tak, že sa rozširuje o nasledovné činnosti: 
    - činnosť odborného lesného hospodára 
    - zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného  
      materiálu lesných drevín 
    - opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva sprostredkovateľská   
      činnosť v oblasti služieb 
    - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
    - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
    - organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských akcií 
    - výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, kamenárstvo. 
    - V Článku 10 Predstavenstvo bode 2/ sa mení znenie štvrtej vety tak, že jej znenie je  
      nasledovné:   
      Predstavenstvo sa schádza na spoločné rokovania minimálne 1 krát mesačne. 
4. Návrh na vyhotovenie úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti 
a poveruje primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú 
prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti Technické služby mesta 
Prešov, a. s., vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti o použití 
fondu rozvoja na zníženie straty, znížení základného imania spoločnosti na účely krytia 
straty spoločnosti a o zmene Stanov a vyhotovení úplného znenia Zakladateľskej listiny 
spoločnosti. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
 
K bodu 7. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Informatívnu 
správu k návrhu plánu opráv a investícií predložených spoločnosťou PREŠOV REAL,  
s. r. o. a prijala: 
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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
Výtlačok: 1 

 
Uznesenie č. 8/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie  
informatívnu správu k návrhu plánu opráv a investícií predložených spoločnosťou 
PREŠOV REAL, s. r. o. na rok 2016 

      s pripomienkami: 
- Upresniť položky opráv a investícií, ktoré budú zodpovedať reálnemu stavu 

(rozpočtu) 
- Doplniť komentár k investíciám. 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 8. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Návrh na 
odpustenie dlhu na nájomnom a možnosť uzatvorenia splátkového kalendára a prijala: 
Uznesenie č. 9/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
berie na vedomie stanovisko spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. k žiadosti Mgr. Milana 
Antošovského, A. N. T. Kardiofittness, Soľná 41, 080 05 Prešov, IČO: 34905375 o 
odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 3 500 € a možnosti uzatvorenia splátkového 
kalendára s možnosťou splácania zvyšného dlhu vo výške 300€ l mesačne 
a    o d p o r ú č a     neodpustiť  primátorke mesta Prešov dlžnú čiastku nájomného v 
sume 3 500 € Mgr. Milanovi Antošovskému, A. N. T. Kardiofittness, Soľná 41, 080 05 
Prešov, IČO: 34905375 
a odporúča      uzatvoriť splátkový kalendár za účelom postupného splatenia dlhu 
v pravidelných mesačných splátkach vo výške  500€/mesačne. 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 9. programu: 
Komisia finančná, plánovacia a správy mestských organizácií prerokovala Uznesenie č. 
8/2016 z 2.riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 
podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj k požiadavke Ing. Marty Kollárovej, PhD, 
predsedníčky komisie MsZ a prijala: 
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Uznesenie č. 10/2016 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 
sa oboznámila s požiadavkou 
a   ž i a d a 
predložiť konkrétny návrh, o ktorom má finančná komisia rokovať.       
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 
 
 
 
K bodu 10. programu: 
Ing. Stanislav Kahanec, predseda komisie, ukončil zasadnutie Komisie MsZ finančnej, 
plánovacej a správy mestských organizácií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................           ................................... 
Ing. Stanislav Kahanec, v.r.         PhDr. Marcela Antolová, v.r. 
predseda komisie                overovateľka 
 
 
 
 
 
 
..........................................          ..................................... 
Ing. Martina Kolarčíková, v.r.         Ing. Peter Zamborský, v.r. 
sekretárka komisie            overovateľ 
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