
Zápisnica

z LIlI. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dna 25.8.2010

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove

Prítomných - 29 poslancov

Neorítomní:

JUDr. Anton Bidovský, písomne ospravedlnený

JUDr. Milan Berdis, písomne ospravedlnený

Další orítomní:

Ing. JozefVišnovský, prednosta MsÚ

Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

Ing. arch. Stanislav Komár, vedúci oddelenia územného plánovania

Mgr. Ján Andrejko, nácelník MsP

PaedDr. Jozef Smetana, vedúci OMK MsÚ

prizvaní vedúci odborov MsÚ:

Ing. Daniela Dzubajová, Ing. Mária Nováková, Ing. Marián Harcarík, Ing. Miroslav Hudák,

Ing. Marta Martausová, Mgr. Marián Baca, PhDr. Kvetoslava Komanická, Mgr. Cudmila

Halecková.

zamestnanci mesta: Maroš Handzo, LLB., Iveta Adamová, JUDr. Beáta Findišová, Iveta

Fecková, Mgr. Svetlana Bucková - zapisovatel'ka

riaditel' mestskej organizácie

zástupcovia obchodných spolocností s úcastou mesta

zástupcovia tlace, rozhlasu a TV
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LIlI. riadne rokovanie Mestského zastupitel'stva v Prešove otvoril a viedol

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupitel'stva,

pracovníkov MsÚ, zástupcov tlace, rozhlasu a TV a prítomných obcanov mesta.

PREZENT ÁCIA - 25 prítomných poslancov

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 25,

cím skonštatoval, že LIlI. riadne rokovanie MsZ v Prešove je uznášaniaschopné.

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

rokovania Mestského zastupitel'stva v Prešove bol stanovený v pozvánke. Na stol bol

predložený "Doplnok k návrhu na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných

osobitného zretel'a."

V bode "Rozne" nebol predložený žiaden materiál.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta stiahol z rokovania materiály - Návrh na

odpísanie nevymožitel'ných pohl'adávok, Návrh mandátnej zmluvy s IPZ Prešov, a. s.

Materiál Správa o plnení rozpoctu mesta za I. polrok 2010 a návrh rozpoctových opatrení c. 5

sa prerokovával za Návrhom na schválenie majetkových prevodov.

I

-
I

K návrhu programu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci MsZ -

Ing. Marta Kollárová, PhD., PaedDr. Miroslav Benko, Ján Cižmár, Ing. Anton Neupauer.

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ PaedDr. Miroslava Benka - do bodu Rozne

zaradit bod - Návrh na riešenie ihriska Solivar.

PREZENT ÁCIA - 26 poslancov

HLASOV ANIE c. 1: za: 25 proti: O zdržalo sa: 1

Návrh prijatý.
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Hlasovanieo návrhu poslanca MsZ Jána Cižmára - do bodu Rózne zaradit bod-

Infonnatívna správa o altematívach riešenia MŠ v Nižnej Šebastovej.

PREZENTÁCIA - 27 poslancov

HLASOVANIE C.2: za: 25 proti: O zdržalo sa: 2

Návrh prijatý.

Hlasovanie o návrhu programu LIlI. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva

v Prešove ako celku.

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov

HLASOV ANIE c. 3: za: 27 proti: O zdržalo sa: O

Program LIlI. riadneho rokovania Mestského zastupitel'stva v Prešove bol na základe

predchádzajúceho hlasovania schválený takto:

1. Otvorenie a vol'ba návrhovej komisie

2. Návrh Štatútu mesta Prešov

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizacného odboru MsÚ

3. Návrh na odpredaj prebytocného nehnutel'ného majetku

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

5. Správa o plnení rozpoctu mesta za I. polrok 2010 a návrh rozpoctových opatrení C.5

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca financného odboru MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zretel'a

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

7. Návrh na vynatie majetku zo správy ZDŠ Mikuláša Moyzesa

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

8. Správa o plnení investicnej výstavby v rámci rozpoctovej kapitoly odboru strategického

rozvoja za I. polrok 2010

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
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9. Informatívna správa o výnosoch mesta Prešov vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme

parkovacích miest so spolocnostou VINCI Park Slovakia, s.r.o.

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

10. Predloženie zmluvy o skládkovaní komunálneho odpadu s jej dodatkami

a kvantifikáciou financných dopadov na rozpocet mesta Prešov v roku 2010-2011

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ

11. Správa o výsledkoch kontroly verejného obstarávania na akcii "Mestecko

seniorov Cemjata, Prešov"

1
Predkladá: Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

12. Návrh na vol'bu prísediacich Okresného súdu v Prešove

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca organizacného odboru MsÚ

Rozne:

13. Informatívna správa o altematívach riešenia MŠ v Nižnej Šebastovej

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

14. Návrh na riešenie ihriska Solivar

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

15. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove

16. Záver

V súlade s programom LIlI. riadneho rokovania MsZ bola zriadená návrhová komisia

MsZ a vol'ba jej clenov. Primátor mesta predložil návrh, aby návrhová komisia bola 5-clenná

ajej zloženie z radov poslancov, aby bolo podl'a pomemého zastúpenia poslancov

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

za clenov návrhovej komisie boli zvolení títo poslanci MsZ:

Ing. Svetlana Pavlovicová, poslanecký klub SMER-SD, ~S-HZDS, SNS, SF, PhDr. Milan

Laca, poslanecký klub SMER-SD, ~S-HZDS, SNS, SF, Ing. Mikuláš Bodnár, poslanecký
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klub krestanských demokratova nezávislých, Mgr. Mária Cížiková, poslanecký klub KDH,

SDKÚ-DS, Ing. Anton Neupauer, poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS.

Hlasovanie o zriadení návrhovej komisie a prednesenom návrhu na volbu clenov tejto

komisie:

PREZENT ÁCIA - 26 poslancov

HLAS OVANIE c. 4: za: 26 proti: O zdržalo sa: O

I

I

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

bola navrhnutá.

Zapisovatelka:

Mgr. Svetlana Bucková

Za overovatelov zápisnice a uznesení boli urcení títo poslanci MsZ:

PhDr. Ivan Benko

JUDr. Katarína Durcanská

Ing. JozefKislík

ROKOV ANIE
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2. Návrh Štatútu mesta Prešov

I

I

I

I

I.

I

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca 00 MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla Ing. Daniela Dzubajová, vedúca 00 MsÚ - návrh

Štatútu mesta Prešov bol predložený na základe Plánu práce MsR a MsZ v Prešove

na II. polrok 2010 a z dovodu úcinnosti zákona c. 102/2010 Z. z. (dalej len "novela"), ktorým

sa mení a dopÍna zákon SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov (dalej len "zákon"). Legislatívne zmeny podl'a novely zákona a zmeny na základe

posúdenia návrhu Štatútu mesta Prešov Odborom manažérstva kvality MsÚ v Prešove,

premietnuté do návrhu Štatútu mesta Prešov, sú v texte návrhu vyznacené tucným šikmým

písmom.

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

MsZ - Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Stanislav Goban, JUDr. Mária Kusendová, Ing. Sona

Bošelová, Ing. arch. Jozef Kužma, Ján Cižmár, Mgr. Mária Cížiková, Ing. Cudovít Malaga.

Predsednícka návrhovej komisie Mgr. Mária Cížiková predniesla návrh návrhovej

komisie - návrh návrhovej komisie k zmene predloženého uznesenia - Mestské zastupitel'stvo

v Prešove uznáša sa a schval'uje Štatút mesta Prešov v predloženom znení s týmito zmenami:

§ 12 Rozpocet mesta, bod císlo lOsa dopÍna takto - Mesto vedie úctovníctvo podl'a

osobitného zákona. Rocnú úctovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj

konsolidovanú úctovnú závierku a dalšie skutocnosti ustanovené osobitným zákonom.

§ 24, bod 4 kde sa mení jedno slovo a to - Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu

urcenom primátorom v písomnom poverení.

§ 27 sa dopÍna nový odsek - za bodom 4 nasleduje bod 5, ktorý má nové znenie a to -

Predseda výboru mestskej casti riadi a organizuje prácu výboru, zvoláva a vedie schodzu

výboru. Dalšie body sa precíslujú.
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1

I

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie.

PREZENTÁCIA- 28 poslancov

HLASOVANIE c. 5: za: 28

Návrh prijatý.

proti: O zdržalo sa: O

Hlasovanie o uznesení ako celku.

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov

HLASOV ANIE c. 6: za: 26 proti: O zdržalo sa: 2

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 583/2010

I

I
I

I

I

3. Návrh na odpredaj prebytocného nehnutel'ného majetku

Predkladá: Ing. Michal Hudák, vedúci OSMM MsÚ

Materiál tvorí písomnú prí10huzápisnice.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - materiál bol predložený s tým, že na stole bol

predložený materiál komisie pre disponovanie s majetkom mesta, ktorý sme akceptovali (bol

predmetom rokovania). Primátor mesta navrhol, aby majetok, ktorý nebol schválený, aby sa

o nom hlasovalo v casti za schval'uje, aby to bola aj nehnutel'nost na Slovenskej ulici

a nehnutel'nost Pri Hati.

Predložený materiál uviedol Ing. Michal Hudák, vedúci OSMM MsÚ - návrh bol

predložený v zmysle úlohy 2010-0SMM-PPR26-UI54 v snahe uskutocnit kroky smerujúce

k naplneniu príjmovej casti rozpoctu na rok 2010 z odpredaja nehnutel'ností a v súvislosti

s pripravovanými rozpoctovými opatreniami s ciel'om zlepšenia financnej situácie mesta

Tento materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove dna 18.8.2010 a na

rokovanie Komisie MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta dna 24.8.2010.

Predsednícka poslaneckého klubu SMER-SD, :CS-HZDS, SNS, SF Ing. Svetlana

Pavlovicová požiadala o 15 minútovú prestávku na poradu poslaneckého klubu.
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Hlasovanie o vystúpení pani Kocišcákovej a pána Javorského v dÍžke 5 minút.

PREZENTÁCIA - 24 poslancov

HLASOVANIE c. 7: za: 24 proti: O zdržalo sa: O

I
I

I

I

I
I

Návrh prijatý.

Pani Kocišcáková vystúpila k zabezpeceniu dostupnosti sociálnych služieb na

Dúbrave a Šidlovci.

Pán Javorský vystúpil k riešeniu materskej školy na Šidlovci.

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

MsZ - Ing. Sona Bošelová, Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Marta

Kollárová, PhD., Ing. Anton Neupauer, Mgr. Juraj Hurný, Ing. Cudovít Malaga, JUDr. Mária

Kusendová, doc. PhDr. Štefánia Andrašcíková, PhD., MPH, Ing. Jozef Kislík, Mgr. Mária

Cížiková, PhDr. Ivan Benko, Ing. Andrea Turcanová, Ján Cižmár a Ing. Milan Tkácik, hlavný

kontrolór mesta.

Hlasovanie o návrhu PhDr. Ivana Benka o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA- 26 poslancov

HLASOVANIE c. 8: za: 17 proti: 1 zdržal0 sa: 8

Predsednícka návrhovej komisie Mgr. Mária Cížiková predniesla návrh návrhovej

komisie: návrhová komisia sa uzniesla a stotožnila sa s uznesením Komisie MsZ v Prešove pre

disponovanie s majetkom mesta zo dna 24.8.2010, ktoré bolo predložené pred zasadnutím

a prešla uzneseniena základe tohto materiálu- Mestskézastupitel'stvov Prešove schval'uje

zámer odpredaja prebytocného nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Prešov a nasledujú

body - bod 3. nehnutel'nosti: stavba nachádzajúca sa na Ul. Švábskej, s. c. 6683, bod 4.

nehnutel'nosti nebytový priestor c. 12 atd., pokracuje to bodom 6a., 6b., 7., 17., 25., 26.

s doplnením bodov povodného bodu císlo 1. z povodného uznesenia a to nehnutel'nosti stavba

nachádzajúca sa na Ul. Slovenskej 15/A a s doplnením dalšieho bodu a to pod bývalým

poradovým císlom 24 nehnutel'nosti cast stavby nachádzajúcej sa na Ul. Exnárovej 1/A, s. C.

7543. Pokracujeme d'alej v materiáli majetkovej komisie v casti OSTATNÉ SÚTAŽNÉ
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PODMIENKY v bode 1. navrhujeme vypustit bod b., v bode 3. v sútažných podmienkach

posledná veta vypúštame doklad o solventnosti, pokracuje to tak ako je to uvedené. A v casti

neschválit sa vypúštajú posledné dva body 27. a 28, ktoré budú následne prerokované

v komisii majetkovej.

,

I

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Soni Bošelovej - stiahnut tento bod

z programu.

PREZENTÁCIA- 29 poslancov

HLASOVANIE c. 9: za: 13

Návrh neprijatý.

proti: 6 zdržalo sa: 10

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Humého - (zaciatok mimo záznam)I

i septembrové zastupitefstvo znalecké posudku ku predmetným nehnutel'nostiam a podrruenky

,

I

I

... návrh nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Prešov pod poradovým císlom 1., 3., 4.,

6a., 6b., 7., 17., 25., 26. a to formou dražby po b) ukladá prednostovi MsÚ predložit na

dražby.

PREZENTÁCIA - 29 poslancov

HLASOVANIE C. 10: za: 13 proti: 1 zdržalo sa: 14

nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Soni Bošelovej - OSTATNÉ SÚTAŽNÉ

PODMIENKY v bode 4, aby sa lehota na predkladanie návrhov zmlúv z 15 dní od vyhlásenia

obchodnej verejnej sútaže predížila na 64 dni, aby sme rozšírili potenciálny okruh záujemcov

a tým mali vacšiu šancu na zvýšenie, na vacší výtažok z tohto predaja mestského majetku.

Dalej,aby sa zadefinovaltermínvyhodnoteniasútaže - 15dní.

PREZENTÁCIA - 29 poslancov

HLASOVANIE C.11 za: 12 proti: 1 zdržalo sa: 15

nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.
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Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Ing. Andrey Turcanovej - bod po poradovým

císlom 24 presunút do casti neschval'uje.

PREZENTÁCIA - 28 poslancov

HLASOVANIE C.12 za: 14 proti: O zdržalo sa: 13

nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Ing. Stanislava Kahanca - schval'ovatbez bodu 1.

- 3.,4., 6a., 6b., 7., 17.,25.,26.

PREZENTÁCIA - 29 poslancov

HLASOVANIE C.13: za: 12 proti: 1 zdržalo sa: 16

Návrh neprijatý.

Predsednícka návrhovej komisie Mgr. Mária Cížiková opatovne predniesla návrh

návrhovej komisie: Mestské zastupitel'stvo v Prešove schval'uje zámer odpredaja

prebytocného nehnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Prešov pod poradovým císlom 1.,

3.,4., 6a., 6b., 7. 17.,25.,26.,24., v casti OSTATNÉ SÚTAŽNÉ PODMIENKY sa vypúšta

bod 1. písmeno b. a v bode 3. sa vypúšta v poslednej vete doklad o solventnosti. V casti

neschválit sa vypúštajú posledné dva body a to body 27., a 28.

Hlasovanie o materiáli ako celku.

PREZENT ÁCIA - 29 poslancov

HLASOV ANIE c. 14: za: 14 proti: 6 zdržalo sa: 9

Mestské zastupitel'stvo k tomuto materiálu uznesenie neprijalo.
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4. Návrh na schválenie majetkových prevodov

,

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta - majetkové

prevody boli prerokované komisiou MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta dna

17.6.2010 a 15.7.2010 (výpisy uznesení komisie MsZ v Prešove pre disponovanie

s majetkom mesta sú súcastou materiálu). Majetkové prevody boli prerokované Mestskou

radou v Prešove dna 21.7.2010 (uznesenie je súcastou materiálu) a dna 18.8.2010 (MsR

neprijala žiadne uznesenie).

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

MsZ - Ing. :CudovítMalaga,Mgr. Juraj Hurný,Ing. arch. Jozef Kužmaa Ing. Milan Tkácik,

hlavný kontrolór mesta.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 26 poslancov

HLASOVANIE c. 15: za: 25

I
I
,

I

proti: O zdržalo sa: 1

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Ing. :CudovítaMalagu - majetkový prevod pod

poradovým císlom 17 zaradit do casti neschválit.

PREZENTÁCIA- 27 poslancov

HLASOVANIE c. 16: za: 26 proti: O zdržalo sa: 1

Návrh prijatý.

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Hurného - majetkový prevod pod

poradovým císlom 10- predávat formou dražby.

PREZENTÁCIA - 28 poslancov

HLASOVANIE c. 17: za: 28 proti: O zdržalo sa: O

Návrh prijatý.

Strana 11/28

F - MsÚ/SP-01/24/1!\!
~,
~

j

Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlacok:

Mesto Prešov



.,

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Humého - vypustit' majetkový prevod

pod poradovým císlom 9.

, PREZENTÁCIA - 27 poslancov

I HLASOVANIE c. 18: za: 13

proti: O zdržalo sa: 14

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o uznesení ako celku spolu s prijatými zmenami.

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov

HLASOV ANIE c. 19: za: 17 proti: 1 zdržalo sa: 10

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 584/2010

5. Správa o plnení rozpoctu mesta za I. polrok 2010 a návrh rozpoctových opatrení

c.5

II

r.
I
I.

h,I

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ - predkladaná

správa hodnotí plnenie rozpoctu mesta za I. polrok 2010 a zároven je navrhnutá zmena

rozpoctu z dovodu reálneho napÍnania príjmov a možnosti cerpania výdavkov v rámci

jednotlivých rozpoctových opatrení. Vedúca financného odboru predložila zmeny

v predloženom materiáli a to správca kapitoly sociálnych služieb požiadal o vynatie týchto

položiek v rámci kapitoly sociálnych služieb z návrhu rozpoctových opatrení - energie obete

domáceho násilia -1200 €, vodné a stocné obete domáceho násilia 1000 €, všeobecný

materiál obete domáceho násilia 100 €, nájomné za byty obete domáceho násilia 800 €, bežný

transfer pre MYMAMY 4100 € a bežný transfer pre OZ Magis -1000 €. Zároven

v požiadavkách na ~trane 11/17 v závere je uvedené, že dodatkom c. 4 k rozpoctovým

opatreniam bol návrh rozšírit' povodný úverový rámec pre rok 2010 o sumu 850 000 za
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úcelom financovania rozostavaných stavieb a havarijných stavov na materských školách.

Tento návrh nebol schválený. Za úcelom zabezpecenia týchto stavebných prác navrhujeme

nasledovné riešenie. Do návrhu rozpoctového opatrenia navrhujeme doplnit' bod F. Mestské

zastupitel'stvo schval'uje uzatvorenie zmlúv na realizáciu nasledovných akcií:

Zariadeniepre seniorovNárucul. Veselá- PD 16600€

Rozšírenie parkoviska ul. Levocská 95 -97 49 997 €

Park Keratsini - PD 1 500 €

Obnova Tokajícka - Val'kovská 131 886 €

Detské ihrisko Vansovej 54 075 €

Parkovisko Royova 112955 €

MŠ Mukacevská - strecha - havarijný stav 33 009 €

Zš Mirka Nešpora - strecha 167 607 €

MŠ Bernolákova - strecha - havarijný stav 32 630 €

MŠ Antona Prídavku - strecha - havarijný stav 20 555 €

MŠ Volgogradská - strecha - havarijný stav 18 797 €

MŠ Sabinovská - strecha - havarijný stav 35 844 €

MŠ Budovatel'ská odizolovanie spodnej stavby 91 805 €

Zš Kúpel'ná dofinancovanie rekonštrukcie školy 52974 €

ZŠ Šrobárova dofinancovanie rekonštrukcie školy 18 447 €

to s podmienkou, že v zmluve o dielo bude dohodnutá úhrada za vykonanie diela až v roku

2011. DopÍna sa bod G. Schval'uje zaradenie vyššie uvedených stavebných akcií pod bodom

E, F do návrhu rozpoctu mesta Prešov na rok 2011. Bod F. sa mení na bod H.

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

MsZ - PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. arch. Jozef Kužma,

Ing. Andrea Turcanová, MUDr. Jozef Baláži, Ing. Cudovít Malaga, Ing. Anton Neupauer,

Ing. Jozef Kislík, Mgr. Juraj Hurný, doc. PhDr. Štefánia Andrašcíková, PhD., MPH,

Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Ivan Benko, Ing. Sona Bošelová, MUDr. Vasil' Janko

a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta, Ing. JozefVišnovský, prednosta MsÚ.
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~
esto Prešov

Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlacok:

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

'1 ROZPRAVA UKONCENÁ

I

J

'. PREZENT ÁCIA - 25 poslancov
! HLASOV ANIE c. 20: za: 17

h

ij

proti: 3 zdržalo sa: 5

Predsednícka návrhovej komisie Mgr. Mária Cížiková predniesla návrh návrhovej

komisie - návrhová komisia sa stotoŽllilas predloženým návrhom na uznesenie s doloženým

dodatkom, ústnym dodatkom predloženým vedúcou financného oddelenia, kde do návrhu

rozpoctového opatrenia sa dopÍna pod bodom F. jednotlivé akcie (neviem, ci je potrebné ich

všetky cítat') bolo tam 15 stavieb + doplnená 16 Základná škola Važecká havarijný stav

vchodovej strechy 8600 € a dopÍna sa d'alej bod G. schval'uje zaradenie vyššie uvedených

stavebných akcií pod bodom F. do návrhu rozpoctu mesta Prešov na rok 2011. Bod F. sa mení

na bod H.

Hlasovanie o protinávrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Hurného, ktorý predniesla

II poslankyna MsZ Ing. Sona Bošelová - ponížit' vo výdavkovej casti na strane 4/5 Kapitola

'I organizacného odboru - tuzemské cestovné náhrady 03500 €, poplatky a odvody 830 €,

'. Kapitola odboru služieb obcanom - interiérové vybavenie 200 €, osobný príplatok 2370 €,

11 Ka~itola školstva. kultúrv a športu - školenia, kurzy, semináre 0200 €, dohody o vykonaní

~ práce - školstvo vlastné zdroje 300 €, sút'aže a olympiády- školstvo vlastné zdroje 100 €

I a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - šport 350 €, na Kapitole strategického

rozvoia - špeciálne služby - Lokálna stratégia komplexného prístupu 2380 €, štúdie, expertízy,

posudky - spoluúcast' na projekte ORGANZA 980 €, Kapitola sociálnych služieb - odmeny

1000 €, odmeny komunálna sociálna práca 310 €, Kapitola mestského maietku - nákup strojov,

prístrojov, zariadení, technicky a náradia 1904 €. Dalej ukladá prednostovi MsÚ predložit' na

septembrové zasadnutie mestského zastupitel'stva návrh na financné krytie havarijných stavov

materských školok a základných škol ušetrením financných prostriedkov vo výdavkovej casti

súcasného rozpoctu.

Strana14/28

F - MsÚ/SP-Ol/24/1

,,'



- ----

..

PREZENTÁCIA - 27 poslancov

HLASOVANIE c. 21: za: 11 proti: 1 zdržalo sa: 13

nehlasovalo: 2

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o návrhu návrhovej komisie.

PREZENT ÁCIA - 27 poslancov

HLASOV ANIE c. 22: za: 16 proti: 1 zdržalo sa: 8

nehlasovalo: 2

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 585/2010

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zretel'a

I

I
I'
I

I

I

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ

majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom

mesta dna 17.6.2010 a 15.7.2010. Mestskou radou v Prešove dna 21.7.2010 boli prerokované

body pod por. c. 2 a 4 (uznesenie je súcastou materiálu) a majetkové prevody pod por. c. 1

a 3 boli predložené na rokovanie Mestskej rady v Prešove dna 18.8.2010.

Súcastou materiálu bol aj doplnok k majetkovým prevodom v prípadoch hodných

osobitného zretel'a.

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

MsZ - Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. Cudovít Malaga, Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Juraj

Hurný, Ing. Sona Bošelová a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta.
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Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 26 poslancov

HLASOVANIE c. 23: za: 25 proti: O zdržalo sa: O

nehlasovalo: 1

li
I

I Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Humého - stiahnut z rokovania

majetkový prevod pod poradovým císlom 1, 2 a doplnok.

PREZENTÁCIA - 27 poslancov

HL ASOVANIE c. 24: za: 13 proti: O zdržalo sa:14

Návrh neprijatý.

Predsednícka návrhovej komisie Mgr. Mária Cížiková predniesla návrh návrhovej

komisie - návrhová komisia sa stotožnila s predloženýmnávrhom na uznesenie s týmito

zmenami: v casti schval'uje bod 1. sa dopÍna vo vete "ako prípad hodný osobitného zretel'a za

úcelom prevádzkovania verejného bezplatného parkoviska" všetko ostáva v povodnom znení.

V bode 2. sa dopÍna na záver minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku najmenej však

za cenu 35 € za m2 s podmienkou, aby do 1 roka od podpísania zmluvy bolo detské ihrisko

skolaudované. Bod 3. ostáva nezmenený. Cast neschvaluje ostáva nezmenená a dopÍna sa

cast mení, ktorá je z predloženého uznesenia v predloženom doplnku c. 6 a to mení uznesenie

z dlhodobého nájmu za cenu 1 € za m2na za cenu 100 € rocne za celý predmet nájmu.

Hlasovanieo návrhuposlancaMsZIng. StanislavaKahanca- hlasovat o jednotlivých

návrhoch, ktoré predložila návrhová komisia osobitne.

PREZENTÁCIA - 27 poslancov

HL ASOVANIE C.25: za: 15 proti: O zdržalo sa:12

Návrh prijatý.

.1

.1
.
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Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr.

vypustit z predmetu hlasovania.

PREZENTÁCIA- 28 poslancov

HL ASOVANIE C.26: za: 12

Juraja Humého - bod 1., 2. a doplnok

proti: O zdržalo sa:15

nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o bode 1 - prevádzkovanie verejného bezplatného parkoviska BILLA

REALITY.

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov

HL ASOVANIE c. 27: za: 26 proti: 1 zdržalo sa: 1

Mestské zastupitel'stvo schválilo túto cast uznesenia.

Hlasovanie o bode 2 - predaj pozemku v lokalite Jazdeckého areálu.

PREZENTÁCIA - 28 poslancov

HL ASOVANIE c. 28: za: 16 proti: O zdržalo sa: 11

nehlasovalo: 1

Mestské zastupitel'stvo neschválilo túto cast uznesenia.

Hlasovanie o bode 3 - dlhodobý nájom nebytových priestorov za cenu 1 € za celú

dobu prenájmu+cenu služieb spojených s prenájmom NP - Základná umelecká škola

Mikuláša Moyzesa.

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov

HL ASOVANIE c. 29: za: 28 proti: O zdržalo sa: O

Mestské zastupitel'stvo schválilo túto cast' uznesenia.
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Hlasovanie o dodatku - 1. FC TATRAN Prešov za cenu 100 € rocne za celý predmet

nájmu.

PREZENT ÁCIA - 28 poslancov

HL ASOVANIE c. 30: za: 15 proti: O zdržalo sa: 13

Mestské zastupitel'stvo neschválilo túto cast uznesenia.

I
! Hlasovanieo bode4 neschval'uje.

PREZENTÁCIA - 27 poslancov

HL ASOVANIE c. 31: za: 12 proti: 2 zdržalo sa: 11

nehlasovalo: 2

Mestské zastupitel'stvo neschválilo túto cast uznesenia.

I

I

"

.
'1 Predkladá: Ing. Michal Hudák, vedúci OSMM MsÚ

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 586/2010

7. Návrh na vynatie majetku zo správy ZUŠ Mikuláša Moyzesa

I~

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol Ing. Michal Hudák, vedúci OSMM MsÚ - návrh bol

predložený z dovodu, že v zmysle VZN c. 139/2005, vynatie majetku nad 165969,59 €

(5 mil. Sk) podlieha schváleniu mestským zastupitel'stvom. Tento materiál bol predložený na

rokovanie Mestskej rady v Prešove dna 18.8.2010 a bol predmetom rokovania komisie MsZ

v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta dna 15.7.2010, ktorej uznesenie je súcastou

materiálu. Zaciatok rekonštrukcie objektu ZUŠ na Ul. Štefánikovej 14 patrí do obdobia, kedy

objekty školských zariadení boli vo vlastníctve štátu. Delimitáciou tohto majetku k 1.7.2002,

nadobudlo mesto aj nedokoncenú investíciu týkajúcu sa uvedeného objektu vo výške

180537,43 €. Mesto Prešov na rekonštrukciu a dostavbu ZUŠ na Štefánikovej ulici c. 14

požiadalo Úrad vlády SR o poskytnutie podpory v rámci Lokálnej stratégie komplexného

prístupu pre mesto Prešov, kde v zmysle podmienok, kedže oprávneným žiadatel'om

o podporu je mesto ako vlastník, má tento subjekt o nedokoncenej investícii vynaloženej
Strana18/28
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II

I

v minulosti na rekonštrukciu predmetného objektu aj úctovat', a preto je potrebné jej

vynatie zo správy ZUŠ Mikuláša Moyzesa.

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpi1.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 27 poslancov

HLASOVANIE C.32: za: 27
',1

proti: O zdržalo sa: O

Hlasovanieo návrhuna uznesenietak, akoje v písomnommateriáli.

PREZENTÁCIA - 27poslancov

HLASOVANIE c. 33: za: 27 zdržalo sa: Oproti: O

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 587/2010

8. Správa o plnení investicnej výstavby v rámci rozpoctovej kapitoly odboru

strategického rozvoj a za I. polrok 2010

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca OSR MsÚ

Materiál tvori písomnú prí10huzápisnice.

Predložený materiál uviedla Ing. Marta Martausová, vedúca OSR MsÚ - materiál bol

predložený v súlade s plánom práce Mestskej rady a Mestského zastupitel'stva v Prešove

a plánom kontrolnej cinnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2010. Predmetom

zasadnutia Mestského zastupitel'stva dna 30.6.2010 bol aj návrh rozpoctových opatrení C.3,

ktoré sa týkajú aj investicnej výstavby. Z uvedeného dóvodu je vyhodnotenie plnenia

investicnej výstavby v rámci rozpoctovej kapitoly odboru strategického rozvoja za I. polrok

2010 urobené k 29.6.2010. Predmetný materiál bol dna 6.7.2010 prerokovaný v Komisii MsZ

pre územný plán, výstavbu, dopravu a ŽP a dna 18.8.2010 bol predložený na rokovanie MsR.

Mestská rada na svojom zasadnutí neprijala k materiálu žiadne uznesenie.
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V rozprave opakovane vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci

MsZ - Ing. Stanislav Goban, Ing. arch. Jozef Kužma, MUDr. Vasil' Janko, Ing. Marta

Kollárová, PhD. a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

. ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA- 22 poslancov

HLASOVANIE C.34: za: 19 proti: 1 zdržalo sa: 2

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

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov

HLAS OVANIE c. 35: za: 14 proti: O zdržalo sa: 8

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 588/2010

9. Informatívna správa o výnosoch mesta Prešov vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme

parkovacích miest so spolocnostou VINCI Park Slovakia, s. r. o.

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ - v zmysle

uznesenia c. 556/2010 zo XLIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove

konaného dna 26.5.2010 k zmluvnému vztahu mesta so spolocnostou VINCI Park Slovakia,

s. r. o., bola predložená informatívna správa o výške výnosov vyplývajúcich zo zmluvy

s uvedenou spolocnostou, vrátane posúdenia dalšieho pokracovania tejto zmluvy, resp.

možnosti výpovede tejto zmluvy. Súcastou materiálu bol aj dodatok.

V rozpraveopakovanevystúpili - JUDr. Pavel Hagyari,primátor mesta, poslanci

MsZ - Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Juraj Hurný, Ing. Stanislav Goban, Ing. Andrea

Turcanová, Ing. arch. Jozef Kužma, MUDr. Vasil' Janko, Ing. Marta Kollárová, PhD.,
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Ing. Jozef Kislík a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta, Mgr. Ján Andrejko, nácelník

MsP.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 23 poslancov

HLASOVANIE c. 36: za: 22 proti: O zdržalo sa: 1

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec MsZ Mgr. Juraj

Hurný - Mestské zastupitel'stvo v Prešove berie na vedomie informatívnu správu o výnosoch

mesta Prešov vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme parkovacích miest so spolocnostou VINCI

Park Slovakia, s. r. o.; žiada primátora mesta, aby dohodoI s firmou VINCI Park Slovakia,

s. r. o. percentuálny podiel na tržbách v prospech mesta Prešov a informoval mestské

zastupitel'stvo o tejto dohode na jeho septembrovom zasadnutí. V prípade neúspešnej dohody,

aby odstúpil od koncesnej zmluvy so spolocnostou VINCI Park Slovakia, s. r. o. na základe

clánku XV. bod 9 písmeno t) tejto zmluvy.

PREZENT ÁCIA - 23 poslancov

HLASOVANIE c. 37: za: 16 proti: O zdržalo sa: 7

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 589/2010

10. Predloženie zmluvy o skládkovaní komunálneho odpadu s jej Dodatkom c. 8

a kvantifikáciou financných dopad ov na rozpocet mesta Prešov v roku 2010-2011

Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol Ing. Miroslav Hudák, vedúci OSMM MsÚ - na základe

LI. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove v zmysle uznesenia

c. 561/2001 zo dna 30.6.2010 bola predložená Mestskému zastupitel'stvu v Prešove na

prerokovanie Zmluva o skládkovaní komunálneho odpadu s jej Dodatkom c. 8
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a kvantifikáciou financných dopadov na rozpocet mesta Prešov v roku 2010-2011. Mesto

Prešov má zákonnú povinnost' zabezpecit' alebo umožnit' zber a prepravu komunálneho

odpadu na jeho území na úcely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. V súlade s touto

zákonnou povinnost'ou Mesto Prešov v septembri 2009 vyhlásilo verejné obstarávanie vo veci

poskytovania komplexných služieb nakladania s odpadmi, a to vrátane jeho zneškodnenia,

teda malo záujem nájst' dlhodobého partnera pre tieto služby. Tento proces sa udial v case,

kedy malo mesto Prešov uzavretú Zmluvu o skládkovaní tuhého odpadu zo dna 1.8.1996.

Toto verejné obstarávanie bolo v decembri 2009 na základe odporúcania Úradu pre verejné

obstarávanie zrušené a proces výberu nového partnera bol ukoncený. Tieto skutocnosti, ako aj

povinnost' mesta Prešov vcas zabezpecit' dostatocné kapacity na zneškodnenie odpadu viedli

k uzatvoreniu Dodatku c. 8.

V rozprave opakovanevystúpili - JUDr. Pavel Hagyari,primátor mesta, poslanci

MsZ - Ing. Andrea Turcanová, Ing. Jozef Kislík, Ing. Sona Bošelová, Ing. Milan Benc,

Ing. Mikuláš Bodnár, MUDr. Vasil' Janko, Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. Stanislav Kahanec,

Mgr. Juraj Hurný a Ing. JozefVišnovský, prednosta MsÚ, Ing. Andrea Marcinková, riaditel'ka

TSmP, a.s.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 21 poslancov

HLASOVANIE c. 38: za: 20
I'.

I.
I

proti: O zdrža10 sa: 1

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec MsZ Ing. Milan

Benc - Mestské zastupitel'stvo v Prešove berie na vedomie predloženú zmluvu o skládkovaní

komunálneho odpadu s jej Dodatkom c. 8 a kvantifikáciou financných dopadov na rozpocet

mesta Prešov v roku 2010 - 2011; žiada primátora mesta jednat' s finnou OZÓN Hanušovce,

a. s. s ciel'om zmenit' cast' Clánku 2 Dodatku c. 8 z "Tento dodatok nadobúda platnost'

a úcinnost' dnom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán." na

"Tento dodatok nadobúda úcinnost' dnom 1.1.2011."
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PREZENT ÁCIA - 23 poslancov

HLASOVANIE c. 39: za: 15 proti: O zdržalo sa: 5

nehlasovalo: 3

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 590/2010

11. Správa o výsledkoch kontroly verejného obstarávania na akcii "Mestecko seniorov

Cemjata, Prešov"

Predkladá: Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

Materiál tvorÍ písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta - v zmysle

§ 18f ods. 1 písmo d) zákona C. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bola

predložená Mestskému zastupitel'stvu správa o výsledku kontroly verejného obstarávania na

akcii "Mestecko seniorov Cemjata, Prešov", ktorú vykonal hlavný kontrolór mesta na

základe uznesenia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov c. 55812010 zo dna 30.6.2010

v súlade s § 147 zákona C.25/2006 Z. Z.o verejnom obstarávaní v platnom znenÍ. Predmetom

kontroly bol postup zodpovedných odborov mesta pri uplatnovaní zákona o verejnom

obstarávaní pri výbere dodávatel'a na predmetnú akciu.

V rozprave opakovanevystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci

MsZ - Ing. Andrea Turcanová, PaedDr. Miroslav Benko, Mgr. Juraj Hurný, PhDr. Ivan

Benko, Ing. Jozef Kislík, Ing. Sona Bošelová, Ing. Anton Neupauer, MUDr. Vasil' Janko,

Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. Stanislav Kahanec a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta,

Ing. arch. Stanislav Komár, vedúci oddelenia územného plánovania, Ing. Marta Martausová,

vedúca OSR MsÚ.

.<\~
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Mestské zastupitel'stvo v Prešove Výtlacok:

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 23 poslancov
I

HLASOVANIE c. 40: za: 21 proti: O zdržalo sa: 1

nehlasovalo: 1
I

I
I
I Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec MsZ Mgr. Juraj

Hurný - Mestské zastupitel'stvo v Prešove berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly

verejného obstarávania na akcii "Mestecko seniorov Cemjata, Prešov"; ukladá prednostovi

MsÚ predložit na septembrové zasadnutie mestského zastupitel'stva prijaté opatrenia

k odstráneniu zistených nedostatkov s vyvodením osobnej zodpovednosti za nedostatky

uvedené v tejto správe.

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov

HLAS OVANIE c. 41: za: 21 proti: O zdržalo sa: 4

.
I

I
,
I
I

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 591/2010

I
12. Návrh na vol'bu prísediacich Okresného súdu v Prešove

I

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, vedúca 00 MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla Ing. Daniela Dzubajová, vedúca 00 MsÚ - predseda

Okresného súdu v Prešove JUDr. Štefan Tomašovský požiadal listom zo dna 18.1.2010

primátora mesta Prešov o vykonanie vol'by prísediacich pre Okresný súd v Prešove na

obdobie rokov 2010-2014 a zároven o "prevolenie" tých, ktorí so zvolením do fimkcie

prísediaceho pre Okresný súd Prešov súhlasili. Podl'a zákona NR SR c. 385/2000 Z. z.

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prísediacich volí mestské

zastupitel'stvo v obvode príslušného súdu z radov obcanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo

pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú primátori miest. Mestské zastupitel'stvo vydá
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zvolenému prísediacemu osvedcenie o zvolení. Poslanecké kluby pri Mestskom

zastupitel'stve v Prešove boli listom oslovené, aby predložili návrhy kandidátov do funkcie

prísediaceho. Ani jeden poslanecký klub nepredložil návrhy kandidátov do funkcie

prísediaceho.

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpi1.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA- 20 poslancov

HLASOVANIE c. 42: za: 18 proti: O zdržalo sa: O

nehlasovalo: 2

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

PREZENT ÁCIA - 21 poslancov

HLAS OVANIE c. 43: za: 16 proti: O zdržalo sa: 5

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 592/2010

13. Informatívna správa o alternatívach riešenia MŠ v Nižnej Šebastovej

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca OSR MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla Ing. Marta Martausová, vedúca OSR MsÚ - Mestské

zastupitel'stvo v Prešove na svojom zasadnutí dna 28.4.2010 prijalo uznesenie, ktorým uložilo

prednostovi MsÚ a) vypracovat' rozpoctové náklady na kúpu a rekonštrukciu rodinného domu

na Školskej ulici za úcelom zriadenia materskej školy; b) vypracovat' rozpoctové náklady na

rekonštrukciu bytového domu na Slanskej ulici, ktorý je vo vlastníctve mesta za úcelom

zriadenia materskej školy.
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V rozprave opakovane vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, poslanci

MsZ - Mgr. Mária Cížiková, doc. PhDr. Štefánia Andrašcíková, PhD., MPH, Ing. Anton

Neupauer, Ján Cižmár, Ing. arch. JozefKužma, Ing. Andrea Turcanová.

Hlasovanie o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA- 21 poslancov

HLASOVANIE c. 44: za: 17 proti: I zdržalo sa: 3

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec MsZ Ján Cižmár-

Mestské zastupitel'stvo v Prešove odporúca ako najvhodnejšiu a1tematívu na dopracovanie

projektovej dokumentácie k návrhu císlo I umiestnenie škólky v bytovom dome na Slanskej

6. Žiada odbor správy mestského majetku, aby požiadal stavebný Úfad o zmenu funkcného

využitia stavby z funkcie bývania na funkciu materská škólka tak, aby bolo možné žiadat

financovanie z mimorozpoctových zdrojov.
PREZENTÁCIA - 25 poslancov

HLASOVANIE c. 45: za: 9 proti: 3 zdržalo sa: 12

nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesla poslankyna MsZ Ing. Andrea

Turcanová - Mestské zastupitel'stvo v Prešove berie na vedomie informatívnu správu

o alternatívach riešenia MŠ v Nižnej Šebastovej; žiada primátora mesta,aby všetky a1tematívy

boli predložené na posúdenie Regionálneho úradu verejného zdravia s odporúcaním

jednotlivých úprav pre jednotlivé alternatívy a následne, aby prešli komisiou a vrátili sa na

mestské zastupitel'stvo.

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov

HLAS OVANIE c. 46: za: 15 proti: 1 zdržalo sa: 8

nehlasovalo: 1
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Mesto Prešov

--------

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

14. Návrh na riešenie ihriska Solivar

císlo: 593/2010

Predkladá: Ing. Marta Martausová, vedúca OSR MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla Ing. Marta Martausová, vedúca OSR MsÚ - predmetný

materiál bol predložený na základe uznesenia c. 553/2010 zo XLIX. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva v Prešove konaného dna 26.5.2010 a opakovaných požiadaviek

obcanov prenesených na zasadnutiach VMC c. 5.

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

MsZ - PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Jozef Kislík, Ing. arch. Jozef

Kužma, MUDr. Igor Smolko, Ján Cižmár, Mgr. Juraj Humý, Ing. Mikuláš Bodnár,

Ing. arch. Viktor Tkacík, Ing. Stanislav Goban, JUDr. Katarína Durcanská, Ing. Cudovít

Malaga, MUDr. JozefBaláži.

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Humého o ukoncení rozpravy.

ROZPRAVA UKONCENÁ

PREZENTÁCIA - 24 poslancov

HLASOVANIE c. 47: za: 24

,
I

proti: O zdrža10 sa: O

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol poslanec MsZ

PaedDr. Miroslav Benko - Mestské zastupitel'stvo v Prešove návrh na riešenie ihriska

Solivar; schval'uje prípravu výstavby ihriska v Solivare s financným krytím v rozpocte mesta

na rok 2011.

PREZENT ÁCIA - 26 poslancov

HLASOV ANIE c. 48: za: 15

F - MsÚ/SP-Ol/24/1

proti: O zdržalo sa: 7

nehlasovalo: 4
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císlo: 594/2010

15. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove

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

MsZ - Ing. Stanislav Kahanec, PhDr. Ivan Benko, Ján Cižmár, JUDr. Katarína Durcanská,

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Stanislav Goban a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór

mesta.

Mestské zastupitel'stvo v rámci tohto bodu uznesenie neprijímalo.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 21.15 hod. vyhlásil LIlI. riadne zasadnutie

Mestského zastupitel'stva za ukoncené.

Autentický záznam z LIlI. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove je

spracovaný na základe elektronického záznamu.

vn
Ing. Jozef VIŠNOVSKÝ

prednosta MsÚ primátor mesta

Zapisovatel'ka:

Mgr. Svetlana Bucková

~y
Overovatelia zápisnice:

PhDr. Ivan Benko
- /'

á

Ing. JozefKislík ~\ _ ~~
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