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Z á p i s n i c a 

zo XLIII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 15.12.2009 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomných  – 31 poslancov  

 

Ďalší prítomní: 

Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta  

Mgr. Ján Andrejko, náčelník MsP 

Ing. Karol Jedlovský, vedúci OMK MsÚ 

prizvaní vedúci odborov MsÚ:  

Ing. Daniela Dzubajová, Ing. Marián Harčarík, Ing. Mária Nováková, Mgr. Dana Krištofová, 

JUDr. Daniela Špačková,  PhDr. Kvetoslava Komanická, Mgr. Ľudmila Halečková,          

Mgr. Marián Bača 

zamestnanci mesta: Ing. Jana Vrteľová,  vedúca oddelenia projektového manažérstva,        

Mgr. Kamil Sepeši, vedúci oddelenia verejnoprospešnej činnosti, Maroš Handzo, LLB.,             

Mgr. Katarína Pirohová, Iveta Adamová,  JUDr. Boris Gleza, Iveta Fecková, Bc. Svetlana 

Bučková – zapisovateľka 

riaditeľ mestskej organizácie 

zástupcovia obchodných spoločností s účasťou mesta  

zástupcovia tlače, rozhlasu a TV  

 XLIII. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva  v  Prešove otvoril  a  viedol 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, 

pracovníkov MsÚ, zástupcov tlače, rozhlasu a TV a prítomných občanov mesta. 

PREZENTÁCIA – 24 prítomných  poslancov   
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JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 24, 

čím skonštatoval, že   XLIII. riadne rokovanie MsZ v Prešove je uznášaniaschopné. 

 JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že návrh programu XLIII. riadneho 

rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol stanovený v pozvánke.  

V bode „Rôzne“ bol predložený materiál – Správa o prijatých opatreniach na 

odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej kontroly v spoločnosti IPZ Prešov, 

a.s. za rok 2008, vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra mesta.   

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta stiahol materiál pod poradovým číslom 4 – 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov – tento bod bude prerokovaný 

v januári. 

 

Hlasovanie o návrhu programu XLIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva     

v Prešove ako celku. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 1:  za: 23              proti: 0             zdržalo sa: 0 

                                                                                                                              nehlasovalo: 2 

                                                                                                                                                                               

 Program XLIII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove bol na 

základe predchádzajúceho hlasovania schválený takto:  

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových 

ulíc v meste Prešov a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Prešov č. 141/2005, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a verejného priestranstva v meste 

Prešov. 

      Predkladá: Mgr. Ľudmila Halečková, vedúca odboru služieb občanom MsÚ 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov v súvislosti so zavedením meny 

euro v Slovenskej republike. 

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ 
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4. Návrh rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2010 s výhľadom na roky 2011-2012. 

      Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru MsÚ  

5. Návrh Štatútu fondu na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Obnova historického 

kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“.  

      Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 

6. Návrh na zverenie vykonaného technického zhodnotenia objektu Čierny orol vo výške 

rekonštrukcie do správy Parku kultúry a oddychu. 

      Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ 

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.    

      Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ 

8. Informatívna správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom 

pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje. 

      Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 

9. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol na útvare hlavného kontrolóra mesta. 

      Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

10. Návrh plánov práce mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu 

kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010. 

      Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizačného odboru MsÚ 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta   

R ô z n e: 

11. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej 

      kontroly v spoločnosti IPZ Prešov, a.s. za rok 2008, vykonanej Útvarom hlavného 

      kontrolóra mesta. 

      Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca odboru správy mestského majetku MsÚ 

 

12. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

13. Záver. 

 

V súlade s programom XLIII. riadneho rokovania MsZ bola zriadená návrhová 

komisia MsZ a voľba jej členov. Primátor mesta predložil návrh, aby návrhová komisia bola 
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5-členná a jej zloženie z radov poslancov, aby bolo podľa pomerného zastúpenia poslancov 

v poslaneckých kluboch. Odporučil, aby na základe návrhov predsedov poslaneckých klubov 

za členov návrhovej komisie boli zvolení títo poslanci MsZ:  

JUDr. Milan Berdis, poslanecký klub SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, JUDr. Mária 

Kusendová, poslanecký klub SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, MUDr. Jozef Baláži,  

poslanecký klub kresťanských demokratov a nezávislých, Mgr. Juraj Hurný, poslanecký klub 

KDH, SDKÚ-DS, Ing. Stanislav Kahanec, poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS.  

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

komisie: 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 2:  za: 27                             proti: 0                        zdržalo sa: 1 

           Primátor mesta skonštatoval, že návrhová komisia bola zriadená a zvolená tak, ako 

bola navrhnutá. 

 
 

Zapisovateľka: 

Bc. Svetlana Bučková 

 
 
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení títo poslanci MsZ: 

            doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. 

            PaedDr. Miroslav Benko 

            Ing. Stanislav Goban 

 

 

 JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta oznámil, že mu bolo doručené oznámenie    

JUDr. Milan Berdisa, v ktorom oznámil, že na zasadnutí poslaneckého klubu dňa 11.12.2009 

sa vzdal funkcie predsedu poslaneckého klubu SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF. Do zvolenia 

nového predsedu klubu bude klub zastupovať podpredseda klubu JUDr. Anton Bidovský. 
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R O K O V A N I E 

__________________________________ 

 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy 

nových ulíc v meste Prešov a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 141/2005, ktorým sa určujú názvy nových ulíc 

a verejného priestranstva v meste Prešov 

________________________________________________________________________ 
        

Predkladá: Ing. Ľudmila Halečková, vedúca OSS MsÚ 

               Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Ľudmila Halečková, vedúca OSS MsÚ  –  predložený 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmena názvu 

časti ulice v meste Prešov vychádza z potreby pomenovať novovznikajúce ulice v súvislosti 

s realizáciou individuálnej bytovej výstavby a výstavbou nových komunikácií na území mesta 

Prešov. Názvy nových ulíc sa určovali naposledy dňa 26.3.2008. Návrhmi na určenie názvov 

nových ulíc a zmenou názvu časti ulice v meste Prešov sa zaoberala Mestská názvoslovná 

komisia v Prešove (ďalej len „MNK“) na svojich zasadnutiach. Na zasadnutiach posudzovala 

predložené návrhy z odborného hľadiska a na záver prijala definitívne stanoviská k určeniu 

názvov nových ulíc v meste Prešov, ktoré sú podkladom pre rozhodovanie orgánov 

samosprávy mesta Prešov. Členovia MNK sa oboznámili aj s podnetom na premenovanie 

časti Bulharskej ulice, ktorý bol podaný občanmi bývajúcimi na tejto ulici. Komisia 

prehodnotila ich návrh a súhlasila so zmenou názvu doterajšej časti  „Bulharskej ulice“ 

lokalizovanej od napojenia na Ulicu Jána Pavla II. západným smerom na  „Ulicu Matky 

Terezy“. Touto zmenou sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 141/2005, 

ktorým sa určujú názvy nových ulíc a verejného priestranstva v meste Prešov v časti grafická 

príloha „C“. S návrhmi MNK na určenie názvov nových ulíc boli oboznámené príslušné 
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výbory v mestských častiach (ďalej len „VMČ“), na území ktorých sa nachádzajú nové ulice. 

Všetky dotknuté VMČ prerokovali návrhy MNK a prijali k predloženým návrhom svoje 

stanoviská. Zmeny k navrhovaným názvom, ktoré boli prednesené zo strany členov VMČ 

opätovne prerokovala MNK a odsúhlasila ich. Návrhy MNK s kladnými stanoviskami VMČ 

sú spracované do predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bol dňa 

10.6.2009 prerokovaný v Mestskej rade v Prešove a následne ešte doplnený o dva návrhy 

pomenovaní nových ulíc Jantárová ulica a Remscheidská ulica. V zmysle § 6 ods. 3, 4 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bol tento návrh zverejnený na 

pripomienkovanie na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov a v zákonnej 

lehote bola uplatnená jedna pripomienka zo strany fyzickej osoby. 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., PhDr. Ivan Benko. 

 Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ PhDr. Ivana Benka o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 3:    za: 24              proti: 0                         zdržalo sa: 2 

                                                                                                                               nehlasovalo: 1 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli.  

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 4:  za: 28                                proti: 0                                   zdržalo sa: 0 

                                                                                                                               

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 473/2009 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov v súvislosti so 

zavedením meny euro v Slovenskej republike 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca OO MsÚ 

               Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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Predložený materiál uviedla Ing. Daniela Dzubajová, vedúca OO MsÚ  –   oddelenie 

právnych služieb a verejného obstarávania Mestského úradu v Prešove po vykonaní  revízie 

platných Všeobecne záväzných nariadení  mesta Prešov navrhuje Mestskému zastupiteľstvu   

v Prešove schváliť Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým  sa menia a dopĺňajú niektoré 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov v súvislosti so zavedením meny euro 

v Slovenskej republike. Keďže vo Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Prešov              

č.: 26/1992, 58/1995, 70/1997, 83/1998, 87/1999, 115/2003, 122/2003, 123/2004, 142/2005, 

146/2005, 147/2005, 148/2005, 149/2005, 151//2005 a č. 157/2006 sú finančné hodnoty 

uvádzané v slovenských korunách, s prihliadnutím na legislatívne zmeny, ktoré priniesol 

jednak zákon NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ale i zákon NR SR č. 445/2008 Z. z., ktorým sa menia             

a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti 

so zavedením meny euro v Slovenskej republike, predložený návrh všeobecne záväzného 

nariadenia obsahuje prepočty a premeny všetkých súm zo slovenskej meny na eurá podľa 

konverzného kurzu a v prípadoch zmeny výšky pokút a sankcií, ktoré ustanovil sám 

zákonodarca,  sú peňažné hodnoty nahradené sumou v súlade s  novelou zákona o obecnom 

zriadení, novelou  zákona o správnom konaní a novelou zákona o priestupkoch.  Aj napriek 

tomu, že v súvislosti so zavedením meny eura zákon NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení 

meny euro v Slovenskej republike a zmene a doplnení niektorých zákonov neukladá obciam 

povinnosť úpravy všeobecne záväzných nariadení, máme zato, že predložený návrh by bol pre 

občana, právnické osoby a dotknuté osoby užitočný.  

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – PhDr. Ivan Benko. 

Poslanec MsZ PhDr. Ivan Benko navrhol doplniť Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Prešov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov 

v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike o Štatút mesta Prešov, takže 

nový názov bude Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov a Štatút mesta Prešov v súvislosti so 

zavedením meny euro v Slovenskej republike. JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta si tento 

návrh osvojil. 
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Hlasovanie o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 29 poslancov 

HLASOVANIE č. 5:    za: 29              proti: 0                         zdržalo sa: 0 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli.  

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 6:  za: 26                                proti: 0                                   zdržalo sa: 0 

                                                                                                                            nehlasovalo: 2 

                                                                                                                               

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 474/2009 

 

4. Návrh rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2010 s výhľadom na roky 

2011-2012 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ 

                              Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ – pri príprave sme 

postupovali v súlade s platnou legislatívou, hlavne s ustanoveniami zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Predložený návrh 

je spracovaný ako viacročný rozpočet a je spracovaný v súlade s § 21 ods. 3, ktorý stanovuje, 

že obce a mestá zostavujú rozpočty ako viacročné. Navrhovaný rozpočet hospodárstva mesta 

na rok 2010 predstavuje v príjmovej časti finančnú sumu 51 790 727 €, vo výdajovej časti je 

to o 4 milióny viacej, tým pádom vzniká nám deficit, ktorý navrhujeme vykryť prijatím 

dlhodobého bankového úveru. Rozpočet na roky 2011 a 2012 je iba orientačný.  Tieto roky sú 

spracované iba v globálnych objemoch. Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 bol zverejnený 

v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na 

elektronickej  a  úradnej tabuli 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. 

Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli vznesené. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj stanovisko 

hlavného kontrolóra mesta. 
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V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – Ing. Marián Kohut, Ing. Milan Benč, MUDr. Jozef Baláži, Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Mgr. Juraj Hurný, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Jozef Kislík, JUDr. Anton Bidovský,           

Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Soňa Bošelová, JUDr. Milan Berdis, JUDr. Katarína Ďurčanská, 

Ing. Andrea Turčanová, PaedDr. Miroslav Benko, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., 

MPH, MUDr. Vasiľ Janko a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, Ing. Jozef  

Višňovský, prednosta MsÚ, Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ. 

 Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Ing. Ľudovíta Malagu o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 7    za: 14              proti: 11                         zdržalo sa: 2 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Juraj Hurný predniesol návrh návrhovej komisie – 

návrhová komisia navrhuje uznesenie  tak, ako je predložené a zmeny vnútri medzi 

jednotlivými kapitolami: 

Zníženie na nasledovných kapitolách: 

Kancelária primátora  

str. 7, riadok 1 Reprezentačné znížiť o 5 000 € 

str. 7, riadok 2 Propagácia, reklama, uverejňovanie oznamov znížiť o 10 000 € 

str. 7, riadok 21 Výroba, tlač a distribúcia Prešovského magazínu znížiť o 35 500 € 

Správa mestského majetku 

str. 11, riadok 7 Špeciálne služby znížiť o 50 000 € 

str. 11, riadok 11 Poistné znížiť  o 100 000 € 

str. 11, riadok 21 Prechodná finančná výpomoc IPZ znížiť o 10 000 € 

Organizačný odbor 

str. 21, riadok 4 Odmeny znížiť o 30 000 € 

str. 22, riadok 24 Odmeny a príspevky poslanci znížiť o 18 600 € 

str. 22, riadok 25 Odmeny mimo pracovného pomeru znížiť o 10 000 € 
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Správa mestského majetku 

str. 11, riadok 24 Údržba miestnych komunikácií – bežná  údržba znížiť o 200 000 € 

str. 11, riadok 30 Rezerva pre VMČ na údržbu + 200 000 € 

 

Teraz tie všetky poníženia navrhujeme  zvýšiť nasledovné kapitoly: 

Všeobecná pokladničná správa  

str. 10 riadok 1 Rezerva zvýšiť o 250 000 € 

Kapitola sociálnych vecí  

str. 16,  riadok 21 Združenie kresťanských seniorov + 1 500 € 

str. 16,  riadok 29 Občianske združenie Senior zvýšiť o 7 500 € 

str. 16,  riadok 20 Gréckokatolícka charita zvýšiť o 3 000 € 

str. 18, riadok 27 Občianske združenie Magis zvýšiť o 1 000 € 

Kapitola  školstva, kultúry a športu 

str. 27, riadok 22 Transfery cirkvi a cirkevnej charite + 6 100 € 

 

Protinávrh poslankyne MsZ Ing. Soni Bošelovej – navrhla upraviť rozpočet v tom 

zmysle, aby sa nakúpil softvér pre účely verejnej aukcie, to znamená na str. 23, riadok 6 

výdavky pre rok 2010 spolu navýšiť o 15 000  to znamená výsledná suma bude 32 400 

a zároveň  navrhla ubrať na Odbore hlavného architekta na riadku 4 Štúdie, expertízy, 

posudky –15 000,  to znamená výsledná suma bude 60 000 – protinávrh stiahnutý. 

 

Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór odporúčal do navrhovaného uznesenia za bod B. 

dať písmeno C. Rozpočet mesta v členení podľa ekonomickej klasifikácie a programový 

rozpočet tvoria  prílohu tohto uznesenia, aby bolo jasné po tých zmenách, čo sme schválili. 

Toto sa musí do uznesenia premietnuť. JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta si tento návrh 

osvojil. 

 

Protinávrh poslankyne MsZ Ing. Andrey Turčanovej – prepravná služba navýšenie na 

24 000 a zariadenia opatrovateľskej služby na 40 000 pre obidve zariadenia – protinávrh 

stiahnutý. 
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JUDr. Milan Berdis požiadal o prestávku. JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

vyhlásil 10 minútovú prestávku pre poradu klubov. 

 

Hlasovanie o protinávrhu poslankyne MsZ doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., 

MPH – všetky finančné prostriedky, ktoré sa krátili z jednotlivých kapitol a položiek, aby boli 

dané do rezervy na Všeobecnú pokladničnú správu. 

PREZENTÁCIA – 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 8    za: 6                       proti: 7                                  zdržalo sa: 18 

Návrh neprijatý. 

 Hlasovanie o zmenách, ktoré navrhla návrhová komisia. 

PREZENTÁCIA – 31 poslancov 

HLASOVANIE č. 9    za: 26                       proti: 0                                  zdržalo sa: 4 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

Zmeny prijaté. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku spolu s bodom C., ktorý predniesol 

hlavný kontrolór. 

PREZENTÁCIA – 30 poslancov 

HLASOVANIE č. 10:  za: 26                                proti: 0                                   zdržalo sa: 4 

                                                                                                                               

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 475/2009 

 

5. Návrh Štatútu fondu na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Obnova 

historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“ 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúci OSR MsÚ 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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            Predložený materiál uviedla Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia projektového 

manažérstva  –  tento návrh štatútu bol prerokovaný v Komisii MsZ v Prešove pre 

podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj, v Komisii MsZ v Prešove finančnej, plánovacej 

a správy mestských organizácií a bol na rokovaní Mestskej rady v Prešove. 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

 Hlasovanie o  ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 11:    za: 25              proti: 0                         zdržalo sa: 0 

                                                                                                                               nehlasovalo: 1 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli.  

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 12:  za: 22                                proti: 0                                   zdržalo sa: 2 

                                                                                                                             

               

                                                                                                               

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 476/2009 

 

6. Návrh na zverenie vykonaného technického zhodnotenia objektu Čierny orol vo 

výške rekonštrukcie do správy Parku kultúry a oddychu 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá:   JUDr. Daniela Špačková, vedúca OSMM MsÚ 

                       Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Daniela Špačková, vedúca OSMM MsÚ –  

rekonštrukcia objektu Čierneho orla bola ukončená v júni 2009. Kolaudačné rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 10.6.2009. Pôvodný objekt Čierneho orla je v správe mestskej 

príspevkovej organizácie Parku kultúry a oddychu v  Prešove. Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme zveriť aj vykonané technické zhodnotenie tohto objektu vo výške zrealizovanej 
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rekonštrukcie do správy uvedenej mestskej príspevkovej organizácie, ktorá navýši vstupnú 

cenu objektu, bude ho evidovať a odpisovať. 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil.   

 Hlasovanie o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 13:    za: 25              proti: 0                         zdržalo sa: 0 

                                                                                                                               nehlasovalo: 1 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli.  

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 14:  za: 26                                proti: 0                                   zdržalo sa: 0 

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 477/2009 

 

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca OSMM MsÚ 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Daniela Špačková, vedúca OSMM MsÚ –  

majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ  pre  disponovanie s majetkom mesta dňa 

23.11.2009 a mestskou radou dňa 2.12.2009. Výpis z uznesenia komisie MsZ pre 

disponovanie s majetkom mesta a uznesenie MsR  je súčasťou materiálu. 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – Ing. Milan Benč a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, JUDr. Daniela 

Špačková, vedúca OSMM MsÚ. 

 Hlasovanie o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 
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HLASOVANIE č. 15:    za: 27              proti: 0                         zdržalo sa: 0 

 Hlasovanie o majetkovom prevode 4  (sú potrebné 3/5) spolu s návrhom hlavného 

kontrolóra – 

Odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie komunikácie, 

ktorá bude slúžiť pre účely mesta: 

– diel 10 o výmere 137 m2, ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. mpč 3480/2 o výmere  

   984 m2, GP č. 31688560-13/09, vypracovaný spoločnosťou Progres GEO, s. r. o., úradne 

   overený 26.3.2009 a pričleňuje sa k pozemku parc.č. KN-C 9485/3, ostatná plocha, k. ú. 

   Prešov, 

– diel 33 o výmere 301 m2, ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. mpč 3507/5 o výmere  

   372 m2, GP č. 31688560-13/09, vypracovaný spoločnosťou Progres GEO, s. r. o.,úradne 

   overený 26.3.2009 a pričleňuje sa k pozemku parc. č. KN-C 6507/8, ostatná plocha, k. ú. 

   Prešov, 

– diel 34 o výmere 471 m2, ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. mpč 3507/6 o výmere  

   645 m2, GP č. 31688560-13/09, vypracovaný spoločnosťou Progres GEO, s. r. o.,úradne 

   overený 26.3.2009 a pričleňuje sa k pozemku parc. č. KN-C 6507/8, ostatná plocha, k. ú. 

   Prešov,  

pre SR – Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 33 28 

– za cenu 76,57 €/m2 (2306,75 Sk/m2)   

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 16:    za: 27              proti: 0                        zdržalo sa: 0 

Uznesenie prijaté. 

 Hlasovanie o ostatných majetkových prevodoch, okrem majetkového prevodu 4 a 5. 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 17:    za: 26              proti: 0                        zdržalo sa: 0 

Uznesenie prijaté. 

Hlasovanie o majetkovom prevode 5 – 

Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného (investora) Kaufland Slovenská 

republika, v. o. s., Trnavská cesta 4l/A, 831 04 Bratislava, ICO: 35790164 
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– plynová prípojka k  pozemkom parc. č.  KN 16336/1 v  rozsahu 25 bm, parc. č. KN 

    14727/18 v rozsahu 6 bm a parc. č. KN 14705 v rozsahu 3 bm, parc. č. KN 14727/19 

     v rozsahu 1 bm, 

– VN prípojka k pozemkom parc. č. KN 16336/1 v rozsahu 30 bm a parc. č. KN 14669/1        

    v rozsahu 220 bm, 

– vodovodná prípojka k  pozemkom parc. č. KN 16336/1 v rozsahu 34 bm, parc. č. KN 

   14669/1 v rozsahu 11 bm, parc. č. KN 14669/2 v rozsahu 5 bm, parc. č. KN 14705 v 

   rozsahu 6,5 bm, 

všetko v k. ú. Prešov, zapísané na LV č. 6492 

– za jednorazovú náhradu za vecné bremeno v  zmysle VZN č. 42/2005, ktorá je 

nasledovná: –  plynová prípojka v rozsahu 35 bm – (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),             

–  VN prípojka v rozsahu 250 bm – (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm), 

      –     vodovodná prípojka v rozsahu 56,5 bm - (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm) 

s podmienkou zriadenia vecného bremena zodpovedajúceho právu verejného prístupu  

a to práva prechodu a prejazdu v prospech mesta Prešov na parcele KNC 14823/155, 

druh pozemku zastavaná plocha k. ú. Prešov 

 

PREZENTÁCIA – 22 poslancov 

HLASOVANIE č. 18:  za: 22                           proti: 0                               zdržalo sa: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 478/2009 

 

8. Informatívna správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých 

prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca OSMM MsÚ 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

           Predložený materiál uviedla Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia projektového 

manažérstva  –  táto informatívna správa bola prerokovaná na Komisii MsZ v Prešove 
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finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii a bola predložená na rokovanie 

mestskej rady. Správa je predkladaná v zmysle § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 

o Najvyššom kontrolnom úrade SR, na základe ktorého požiadal predseda NKÚ pána 

primátora, aby informoval mestské zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly a prijatých 

opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – MUDr. Vasiľ Janko, JUDr. Anton Bidovský, PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Mikuláš 

Bodnár. 

Hlasovanie o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 26 poslancov 

HLASOVANIE č. 19:    za: 25              proti: 0                         zdržalo sa: 1 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli.  

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 20:  za: 22                         proti: 0                      zdržalo sa: 2 

                                                                                                                            nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 479/2009 

 

9. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol na Útvare hlavného kontrolóra mesta 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedol Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta –  v zmysle     

§ 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, predkladám 

Mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch vykonaných kontrol, ktoré boli ukončené od 

ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva   do dnešného dňa. V tomto období  bola ÚHK 

vykonané aj ukončené tieto kontroly : 

- Následná finančná kontrola hospodárenia v Technických službách mesta Prešov, a.s. 
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- Kontrola vynaložených prostriedkov rozpočtovej položky: propagácia, reklama a inzercia za 

obdobie rokov 2008 a 2009 k 30.9.2009. 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Stanislav Goban, JUDr. Anton Bidovský, JUDr. Mária 

Kusendová, Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta. 

Hlasovanie o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 28 poslancov 

HLASOVANIE č. 21:    za: 26              proti: 0                         zdržalo sa: 2 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli.  

PREZENTÁCIA – 27 poslancov 

HLASOVANIE č. 22:  za: 25                         proti: 0                      zdržalo sa: 2 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 480/2009 

 

10. Návrh plánov práce mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu 

kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca OO MsÚ 

                    Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta    

               Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla Ing. Daniela Dzubajová, vedúca OO MsÚ  –  tento 

materiál bol prerokovaný v mestskej rade, kde  členovia mestskej rady navrhli zasadnutia 

mestského zastupiteľstva každý nepárny mesiac, t. j.  v  I. polroku 2010 trikrát a to 

v mesiacoch január, marec, máj + 1 slávnostné zastupiteľstvo v júni. A ďalej schválili termíny 

zastupiteľstiev takisto v nepárnych mesiacoch trikrát + 1 zastupiteľstvo mimoriadne. 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – Ján Čižmár, Ing. Soňa Bošelová a Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ. 

Hlasovanie o ukončení rozpravy. 
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ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 23:    za: 21              proti: 0                         zdržalo sa: 1 

                                                                                                                               nehlasovalo: 2 

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Jána Čižmára – aby mestské zastupiteľstvá 

v budúcom roku boli každý mesiac. 

PREZENTÁCIA – 24 poslancov 

HLASOVANIE č. 24:    za: 16              proti: 0                         zdržalo sa: 6 

                                                                                                                               nehlasovalo: 2 

Návrh prijatý. 

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Soni Bošelovej – doplniť bod programu 

mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 26.5. budúceho roku v bode 2 doplniť za 

slovami správa o záverečnom účte mesta Prešov doplníme vrátane správy o konsolidácii 

ročnej účtovnej závierky mesta Prešov. To je jeden návrh. A druhý návrh bod 2 presunúť za 

pôvodné body 6 a 7, teda za pôvodný bod 7 s tým, že sa tieto uvedené body prečíslujú.   

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 25:    za: 10              proti: 0                       zdržalo sa: 14 

                                                                                                                               nehlasovalo: 1 

Návrh neprijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli s prijatou zmenou. 

PREZENTÁCIA – 25 poslancov 

HLASOVANIE č. 26:  za: 20                         proti: 0                      zdržalo sa: 4 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 481/2009 

 

 

 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

 

Strana 19/22 
 

F – MsÚ/SP-01/24/1 
 

11. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z následnej 

finančnej kontroly hospodárenia v spoločnosti IPZ Prešov, a.s. za rok 2008, 

vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra mesta 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: JUDr. Daniela Špačková, vedúca OSMM MsÚ 

         Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

Predložený materiál uviedla JUDr. Daniela Špačková, vedúca OSMM MsÚ. 

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil. 

 Hlasovanie o ukončení rozpravy. 

ROZPRAVA UKONČENÁ 

PREZENTÁCIA – 20 poslancov 

HLASOVANIE č. 27:    za: 18              proti: 0                         zdržalo sa: 0 

                                                                                                                               nehlasovalo: 2 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli. 

PREZENTÁCIA – 19 poslancov 

HLASOVANIE č. 28:  za: 14                           proti: 0                               zdržalo sa: 4 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 482/2009 

 

12. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove 

___________________________________________________________________________ 

V rozprave opakovane vystúpili  – JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta,  poslanci 

MsZ – PhDr. Ivan Benko, Ing. Milan Benč, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Andrea Turčanová, 

Ing. Stanislav Goban, Ing. Jozef Kislík, JUDr. Anton Bidovský, Ing. Mikuláš Bodnár,      

Mgr. Juraj Hurný, Ján Čižmár, MUDr. Vasiľ Janko, JUDr. Mária Kusendová,                     

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Ing. arch. Viktor Tkačík, MUDr. Jozef Baláži 

a Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta, Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ. 
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Z rozpravy vyplynuli tieto návrhy na uznesenie: 

 

Prvý návrh predniesol poslanec MsZ Ing. Stanislav Kahanec – Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Prešov v rámci plánu kontrolnej činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010 vykonať kontrolu nájomných zmlúv 

uzavretých medzi nájomcami a  spoločnosťou  Prešov REAL s. r. o. so zľavneným nájomným 

a zmlúv so započítaním nájomného za obdobie rokov  2007 – 2009. 

Termín: apríl 2010 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA –20 poslancov 

HLASOVANIE č. 29:  za: 15                           proti: 0                               zdržalo sa: 4 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 483/2009 

 

Druhý návrh predniesol poslanec MsZ JUDr. Anton Bidovský – Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove ukladá vykonať kontrolu vynaložených prostriedkov rozpočtovej 

položky: propagácia, reklama a inzercia za obdobie 1.1. – 31.12.2009 a predložiť o tom 

správu mestskému zastupiteľstvu. 

Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta 

Termín: zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove – február 2010 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA –22 poslancov 

HLASOVANIE č. 30:  za: 20                           proti: 0                               zdržalo sa: 1 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 484/2009 



 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Výtlačok: 

 

Strana 21/22 
 

F – MsÚ/SP-01/24/1 
 

 

Tretí návrh predniesol poslanec MsZ Ing. Mikuláš Bodnár  – Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove ukladá prednostovi MsÚ spracovať materiál o ďalšej činnosti Združenia LAPANČ 

a predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci február 2010. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA –21 poslancov 

HLASOVANIE č. 31:  za: 20                           proti: 0                               zdržalo sa: 0 

                                                                                                                             nehlasovalo: 1 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 

                             číslo: 485/2009 

 

Štvrtý návrh predniesol poslanec MsZ Mgr. Juraj Hurný  – Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove ukladá hlavnému kontrolórovi mesta  podať podnet na prokuratúru na prešetrenie 

zákonitosti postupu pri kúpe sporného pozemku na Okružnej ulici v Prešove. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, ako je vyššie uvedené. 

 

PREZENTÁCIA –23 poslancov 

HLASOVANIE č. 32:  za: 11                           proti: 0                               zdržalo sa: 12 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesenie neschválilo. 

 

Piaty návrh predniesol poslanec MsZ Ing. Stanislav Kahanec  – Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove žiada primátora mesta Prešov predložiť písomnú informáciu o realizácii 

výberového konania na konateľa spoločnosti Prešov REAL s.r.o. 

Termín: mestská rada – 10.2.2010 

              mestské zastupiteľstvo – marec 2010 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie, ako je vyššie uvedené. 

PREZENTÁCIA –24 poslancov 
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HLASOVANIE č. 33:  za: 10                           proti: 0                               zdržalo sa: 12 

                                                                                                                             nehlasovalo: 2 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesenie neschválilo. 

 

JUDr. Pavel Hagyari,  primátor mesta o 17.20 hod. vyhlásil XLIII. riadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva za ukončené. 

 

Autentický záznam zo XLIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

je spracovaný na základe elektronického záznamu. 

 

 

 

 

Ing. Jozef VIŠŇOVSKÝ                                         JUDr. Pavel HAGYARI 

prednosta MsÚ                                                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:                                            Overovatelia zápisnice:  

Bc. Svetlana Bučková                                  doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

                                                                       PaedDr. Miroslav Benko 

                                                                        Ing. Stanislav Goban 

 
 
 
 


