
Zápisnica

z LV. riadneho zasadnutia

Mestské~o zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dna 3.11.2010

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove

Prítomných - 30 poslancov

Neprítomná:

JUDr. Katarína Durcanská, písomne ospravedlnená

Další prítomní:

In~. Jozef Višnovský, prednosta MsÚ

Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

Mgr. Ján Andrejko, nácelník MsP

PaedDr. Jozef Smetana, vedúci OMK MsÚ

Ing. arch. Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta

prizvaní vedúci odborov MsÚ:

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

Mgr. Dana Krištofová, Ing. Marta Martausová, Mgr. Marián Baca, PhDr. Kvetoslava

Komanická, Mgr. Ludmila Halecková, Ing. Marián Eliáš

zamestnanci mesta: JUDr. Beáta Findišová, Iveta Fecková, Mgr. Svetlana Bucková -

zapisovatelka

riaditel mestskej organizácie

zástupcovia obchodných spolocností s úcastou mesta

zástupcovia tlace, rozhlasu a TV
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LV. riadne rokovanie Mestského zastupitelstva v Prešove otvoril a viedol

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta. Privítal zástupcov mestských organizácií, obchodných

spolocností, poslancov mestského zastupitelstva, pracovníkov MsÚ, zástupcov tlace, rozhlasu

a TV a prítomných obcanov mesta.

PREZENTÁCIA - 22 prítomných poslancov

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta uviedol, že z 31 poslancov je prítomných 22,

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

.
JUDr. ~avel Hagyari, primátor mesta uviedol, že návrh programu LV. riadneho

rokovania Mestského zastupitelstva v Prešove bol stanovený v pozvánke. V bode "Rôzne"

nebol predložený žiaden materiál. Vzhladom na rozhovor s predsedami poslaneckých klubov

stiahol bod císlo 2 Návrh rozpoctu mesta Prešov na rok 2011 s výhladom na roky 2012-2013

s odôvodnením, že o prioritách tohto rozpoctu a konkrétnych prioritách nech rozhodnú noví

poslanci, prípadne nový primátor.

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

Ing. Marta Kollárová, PhD., Ján Cižmár, doc. PhDr. Štefánia Andrašcíková, PhD., MPH~'

PaedDr. Miroslav Benko, Ing. Svetlana Pavlovicová, Ing. Anton Neupauer.

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Jána Cižmára - zaradit' do bodu Rôzne materiál.-

Alternatívne návrhy na zriadenie materskej školy na území mestskej casti Nižná Šebastová.

PREZENTÁCIA- 23 poslancov

HLASOVANIE c. 1: za: 11 proti: O zdržalo sa: 11

nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.

Hlasovanie neplatné.

Opätovné hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Jána Cižmára.

PREZENTÁCIA - 25 poslancov

HLASOVANIE C.2: za: 13 proti: O

Návrh prijatý.

zdržalo sa: 12
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- _._ ___ - .0- ___.

Hlasovanie o návrhu programu LV. riadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva

v Prešove ako celku.

PREZENTÁCIA - 26 poslancov

HLASOVANIE c. 3: za: 17 proti: 1 zdržalo sa: 8

Program LV. riadneho rokovania Mestského zastupitelstva v Prešove bol na základe

predchádzajúceho hlasovania schválený takto:

1. Otvorenie a volba návrhovej komisie

2. Návrh rozpoctových opatrení c. 7

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca financného odboru MsÚ

3. Návrh Koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011-2015

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ

4. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ

5. Návrh na priclenenie obce Pušovce do spolocného školského obvodu základných škôl..., -
mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov

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

7. Informatívna správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov

uvedených v správe o výsledkoch kontroly postupu verejného obstarávania na akcii

"Mestecko seniorov Cemjata, Prešov"

Predkladá: Ing. Jozef Višnovský, prednosta MsÚ

8. Správa o výsledkoch kontrolnej cinnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a kontrole

vybavovania petícií a stažností obcanov za l. polrok 2010

Predkladá: Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

9. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta
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Rôzne:

10. Alternatívne návrhy na zriadenie materskej školy na území mestskej casti Nižná

Šebastová

Predkladá: Ján Cižmár, poslanec MsZ

11. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupitelstva v Prešove

12. Záver

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

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

ajej zloženie z radov poslancov, aby bolo podla pomerného zastúpenia poslancov

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

za clenov návrhovej komisie boli zvolení títo poslanci MsZ:

PhDr. Ivan Benko, poslanecký klub SMER-SD, LS-HZDS, SNS, SF, Ján Cižmár,_poslan~cký

klub SMER-SD, LS-HZDS, SNS, SF, Ing. Marta Kollárová, PhD., poslanecký klub

krestanských demokratov a nezávislých, Ing. Sona Bošelová, 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:

PREZENTÁCIA - 26 poslancov

HLASOVANIE c. 4: za: 26 proti: O zdržalo sa: O

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

bola navrhnutá.

Zapisovatelka:

Mgr. Svetlana Bucková
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~
Mesto Prešov

Mestské zastupitelstvo v Prešove Výtlacok:

Za overovatelov zápisnice a uznesení boli urcení títo poslanci MsZ:

Ing. Marta Kollárová, PhD.

PaedDr. Miroslav Benko /n,
.

. ;;y
Mgr. Juraj Hurný / L/,

ROKOV AN IE

2. Návrh rozpoctových opatrení c. 7

Predkladá: Ing. Mária Nováková, vedúca FO MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

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

rozpoctového opatrenia c. 7 je v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11,

ods. 4, písm. b).

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

MsZ - Ing. Stanislav Kahanec, Mgr. Juraj Humý, PhDr. Milan Laca, JUDr. Anton Bidovský.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.
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Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Mgr. Juraja Hurného - doplnit navrhnuté

uznesenie o slová- po schválenív mestskejrade.

PREZENTÁCIA - 24 poslancov

HLASOVANIE C.5: za: 8 proti: 1 zdržalo sa: 15

Návrh neprijatý.

Hlasovanieo návrhuna uznesenietak,akoje v písomnommateriáli.

PREZENTÁCIA - 24 poslancov

HLASOVANIEc. 6: za: 10 proti: 6 zdržalo sa: 8

Mestské zastupitelstvo k tomuto materiálu uznesenie neschválilo.

3. Návrh Koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011-2015

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca OŠKaŠ MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca OŠKaŠ MsÚ -

proces tvorby Návrhu koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011-2015

zacal v júni 2009 z iniciatívy odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove

a na základe odporúcania vecne príslušných komisií Mestského zastupitelstva v Prešove.

Dôvodom bolo to, že v roku 2010 koncí platnost Koncepcie školstva v zriadovatelskej

pôsobnosti mesta Prešov do roku 2010 (schválená MsZ 26.9.2005), Koncepcie podpory

a rozvoja športu mesta Prešov na roky 2008-2010 (schválená MsZ 12.12.2007). Koncepcia

kultúry v meste Prešov nebola schválená. Na úvodnej konferencii 7.9.2009 v sále PKO

Cierny orol bola prezentovaná ambícia mesta vytvorit' stratégiu rozvoja - program

pozitívnych zmien v meste Prešov spolocne v oblastiach školstvo, kultúra a šport.

Vychádzajúc z presvedcenia, že kvalitný rozvojový dokument môže vzniknút iba

v spolupráci samosprávy s ostatnými dôležitými aktérmi v meste, do spracovania tohto

dokumentu formou participatívneho plánovania boli popri pracovníkoch mestského úradu

zapojení aj další poskytovatelia a prijímatelia služieb v uvedenej oblasti, jednotlivci
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CJ
I Mesto Prešov

Mestské zastupitelstvo v Prešove Výtlacok:

i inštitúcie verejnej a štátnej správy, spolky, nadácie a združenia. Na základe dobrovolnosti sa

z oslovených zástupcov sformovali tri pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti koncepcie -

školstvo, šport a kultúru. Clenov riadiacej skupiny si delegovali poslanecké kluby. Proces

tvorby dokumentu trval od septembra 2009 do marca 2010. Uskutocnilo sa 55 stretnutí clenov

pracovných skupín, ktoré trvali priemerne 2-3 hodiny denne, teda zhruba 140 hodín tímovej

práce. výstupy pracovných skupín boli verejnosti prístupné prostredníctvom webovej stránky

odboru s možnostou pripomienkovania. Napriek tomu, že obsah dokumentu bol formulovaný

v samostatných pracovných skupinách clenmi, ktorí mali rozdielne skúsenosti a záujmy,

navrhované ciele a opatrenia sú prepojené a navzájom si neodporujú. Odborné vedenie

a asistenciu procesu poskytlo Regionálne rozvojové partnerstvo. Navrhovaná koncepcia je

kompatibilná s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky

2008-2013, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja, Projektom

kandidatúry mesta Prešov na titul EHMK 2013, Komunitným plánom sociálnych služieb

a rozvoja komunít v meste Prešov, aktuálnymi národnými koncepciami a platnou legislatívou

v uvedenej oblasti. Materiál prešiel interným pripomienkovým konaním v rámci jednotlivých

odborov mestského úradu. Pripomienky a návrhy boli akceptované a do, dokumentu

zapracované. Bol predložený na vyjadrenie komisii školskej, kultúrnej a financnej. Je verejne

dostupný na stránke odboru školstva, kultúry a športu.

Súcastou materiáluje aj podporné stanoviskoRady mládeže Prešovskéhokraja -

Mládežníckeho parlamentu k prijatiu Koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov na

roky 2011-2015.

Hlasovanie o návrhu doc. PhDr. Štefánie Andrašcíková, PhD., MPH - aby mali

možnost vystúpit lídri pracovných skupín ku Koncepcii školstva, kultúry a športu v meste

Prešov na roky 2011-2015: pán Marcinek, pani Miklášová, pán Jaško, pán Muranský.

PREZENTÁCIA - 25 poslancov

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

nehlasovalo: 1

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

MsZ - Ing. arch. Jozef Kužma, doc. PhDr. Štefánia Andrašcíková, PhD., MPH,

Ing. arch. Viktor Tkacík, PhDr. Milan Laca, Ing. Stanislav Goban, Ing. Stanislav Kahanec,

PhDr. Ivan Benko, Ing. Jozef Kislík, JUDr. Anton Bidovský, Ing. Marta Kollárová, PhD.,

Ing. Svetlana Pavlovicová.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

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

PREZENT ÁCIA - 25 poslancov

HLASOVANIE c. 8: za: 24 proti: O zdržalo sa: 1

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 610/2010

4. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca OŠKaŠ MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predloženýmateriál uviedla PhDr. KvetoslavaKomanická,vedúca OŠKaŠ MsÚ -

podla Clánku 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov C. 3/2009 o evidencii

pamätihodnosti mesta Prešov ("VZN C.3/2009") Mesto Prešov eviduje pamätihodností mesta

Prešov v súlade so zákonom C. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Hlavným

dôvodom na vytvorenie takejto evidencie bolo zachovanie tých významných súcastí

kultúrneho dedicstva, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR

ako národné kultúrne pamiatky. Zaradením pamätihodností mesta Prešov do evidencie sa

zdôraznuje význam daných pamätihodností ako súcastí kultúrneho dedicstva. Dôležitý je aj

význam pamätihodností vzhladom na zvýšenie atraktivity nášho mesta, pozitívny vplyv na

turizmus a reprezentáciu mesta. Evidencia pamätihodností mesta Prešov je zverejnená na

internetovej stránke www.presov.sk aje dopínaná raz rocne na základe výzvy adresovanej

obcanom mesta, inštitúciám, cirkvám a náboženským spolocnostiam v rámci mesta Prešov.

Komisia pre výber pamätihodností sa na rokovaní zo dna 23.8.2010 uzniesla na stanovisku,
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v ktorom odporúca schválit z celkového poctu 62 návrhov na zaradenie do evidencie

pamätihodností mesta Prešov 19 návrhov. Komisia Mestského zastupitelstva v Prešove pre

kultúru a zahranicné kontakty prerokovala daný materiál dna 6.9.2010 a nevzniesla k nemu

žiadne pripomienky. Materiál dalej prešiel procesom interného pripomienkovania, v rámci

ktorého sme neobdržali pripomienky. Dna 20.10.2010 bol materiál predmetom rokovania

Mestskej rady v Prešove, ktorá ho zobrala na vedomie a odporúcala Mestskému

zastupitelstvu v Prešove schválit dané návrhy za pamätihodnosti mesta Prešov. V kategórii

hmotných návrhov na pamätihodností sú do Mestského zastupitelstva v Prešove predkladané

len tie návrhy, ku ktorým Odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove

obdržal súhlasné stanovisko podla clánku 5 ods. 1 písm. c) VZN c. 3/2009. Celkový pocet

postupujúcich návrhov na pamätihodností je 10. Dané návrhy tvoria vlastný materiál.

Upozornila na zmenu v návrhu. Vcera bola na úrad dorucená žiadost jednej

zo spolumajitelov objektu na Moyzesovej ulici c. 42 na stiahnutie jej súhlasu z návrhu s tým,

že medzi tým došlo k nejakým rekonštrukcným prácam a majitelka objektu žiada, aby bol

tento jej návrh predložený opät do odbornej komisie a opätovne prerokovaný a v.prípade, že

nehnutelnost spÍna ešte tie náležitosti pamätihodností, aby bol opätovne predložený v dalšom

návrhu.

Navrhla schválit uznesenie, okrem bodu 1., 1.j. vynat objekt Moyzesova ulica c. 42

z predloženého uznesenia.

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

MsZ- Ing. JozefKislík, Ing.arch.JozefKužma.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta stiahol bod 1. - Objekt na Moyzesovej ulici c. 42

z uznesenia.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako je v písomnom materiáli, mimo bodu 1.

PREZENTÁCIA - 19 poslancov

HLASOVANIE C.9: za: 19 proti: O zdržalo sa: O
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Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 611/2010

5. Návrh na priclenenie obce Pušovce do spolocného školského obvodu základných

škôl mesta Prešov

Predkladá: PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca OŠKaŠ MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedla PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca OŠKaŠ MsÚ -

ustanovenie § 8 ods. 2 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožnuje obci, ktorá nezriadi

základnú školu, dohodnút sa so susednými obcami na spolocnom školskom obvode

základnej školy. Citované ustanovenie neobmedzuje uzatvorenie dohody o spolocnom

školskom obvode len s jednou obcou. Na vytvorenie spolocných školských obvodov však

musia byt dôvody, napr. nezriadenie školy obcou, nepostacujúca kapacita školy, nakolko ide

o úcelne vynakladanie financných prostriedkov štátneho rozpoctu (na úhradu cestovných

nákladov na dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska do školy a spät). Mesto Prešov

doposial podpísalo dohodu o vytvorení spolocného školského obvodu s 28 obcami a to:

Lúcina, Varhanovce, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Licartovce, Mirkovce, Tuhrina, Lesícek,

Brestov, Abranovce, Dulová Ves, Gregorovce, Haniska, Kokošovce, Malý Šariš, Janov,

Záborské, Zlatá Bana, Žehna, Župcany, Cervenica, Drienovská Nová Ves, Celovce,

Záhradné, Hubošovce, Demjata, Uzovce a Kendice. Interným predpisom mesta Prešov, ktorý

upravuje problematiku školských obvodov je Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov

c. 180/2008 o urcení školských obvodov základných škôl v zriadovatelskej pôsobnosti mesta

Prešov. Žiaci z obcí, ktoré podpísali s mestom Prešov dohodu o vytvorení spolocného

školského obvodu, budú plnit povinnú školskú dochádzku v školských obvodoch základných

škôl na území mesta Prešov.

V rozprave k tomuto materiálu nikto nevystúpil.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.
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Hlasovanieo návrhuna uznesenietak, akoje v písomnommateriáli.

PREZENTÁCIA - 21 poslancov

HLASOVANIEc. 10: za: 21 proti: O zdržalo sa: O

Mestské zastupitelstvo schválilo uznesenie

císlo: 612/2010

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov

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 23.9.2010 (výpis z uznesenia je súcastou materiálu) a Mestskou radou v Prešove dna

20.10.2010, ktorá k uvedenému materiálu neprijala uznesenie.

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

MsZ - Ing. JozefKislík, JUDr. Mária Kusendová.

. JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

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

PREZENT ÁCIA - 22 poslancov

HLASOVANIE C.11: za: 11 proti: O zdržalo sa: 10

nehlasovalo: 1

Mestské zastupitel'stvo k tomuto materiálu uznesenie neschválilo.
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7. Informatívna správa o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov

uvedených v správe o výsledkoch kontroly postupu verejného obstarávania na akcii

"Mestecko seniorov Cemjata, Prešov"

Predkladá: Ing. Jozef Višnovský, prednosta MsÚ

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

Predložený materiál uviedol Ing. Jozef Višnovský, prednosta MsÚ - uznesením MsZ

v Prešove c. 591/2010 zo dna 25.8.2010 uložilo Mestské zastupitelstvo v Prešove úlohu

"predložit na septembrové zasadnutie MsZ prijaté opatrenia k odstráneniu zistených

nedostatkov s vyvodením osobnej zodpovednosti za nedostatky uvedené v tejto správe".

Vzhladom k skutocnosti, že na septembrovom zasadnutí MsZ nebol prítomný hlavný

kontrolór mesta Prešov a zároven Mestská rada v Prešove uznesením c. 68/2010 zo dna

16.9.2010 k návrhu na zvolanie UV. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove neodporucila

primátorovi mesta JUDr. Pavlovi Hagyarimu zaradit do navrhovaného programu

UV. riadneho zasadnutia MsZ dna 29.9.2010 vyššie uvedenú informatívnu spráVu bol tento

materiál predložený na LV. riadne zasadnutie MsZ.

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

MsZ - JUDr. Anton Bidovský, Ing. Stanislav Goban, Ing. Sona Bošelová, Ing. arch. Jozef

Kužma, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Jozef Kislík, JUDr. Mária Kusendová a Ing. Jozef

Višnovský, prednosta MsÚ.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

Hlasovanieo návrhuposlankyneMsZ Ing. SoniBošelovej- doplnit uznesenieo cast

žiada primátora mesta Prešov uložit limit v procese verejného obstarávania tovarov a služieb

najmenej na sumu 10 000 €, kedy bude mesto povinné zverejnit výzvu na predkladanie ponúk

s casovým intervalom minimálne 15 dní na elektronickej tabuli mesta. V prípade obstarania

tovarov a služieb pri limite nad 40 000 € použit na tento nákup elektronickú aukciu.

PREZENTÁCIA - 21 poslancov

HLASOVANIE c. 12: za: 13 proti: O zdržalo sa: 8

Návrh prijatý.
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PREZENT ACIA - 23 poslancov

HLASOVANIE c. 13: za: 15 proti: 1 zdržalo sa: 5

nehlasovalo: 2

Mestské zastupitelstvo schválilo uznesenie

císlo: 613/2010

Hlasovanie o návrhu poslanca MsZ Jána Cižmára - o vystúpení rodicov a Rady školy

z materskejškolyv Prešove- NižnejŠebastovej.

PREZENTÁCIA - 22 poslancov

HLASOVANIE C.14: za: 20 proti: O idržalo sa: O

n~.hlasovalo.: 2

Návrh prijatý.

Vystúpili k potrebe urýchleného riešenia materskej školy v Nižnej Šebastovej. Navrhli

konkrétny návrh na umiestnenie materskej školy, a to zrekonštruovat Mestské kultúrne

stredisko na Haburskej ulici.

8. Správa o výsledkoch kontrolnej cinnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ

a kontrole vybavovania petícií a st'ažností obcanov za l. polrok 2010

Predkladá: Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

PredloženýmateriáluviedolIng. MilanTkácik,hlavnýkontrolórmesta - správa bola

predložená na rokovanie Mestského zastupitel'stva v zmysle ustanovenia §18f ods. 1, písm. e)
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Mesto Prešov

Mestské zastupitelstvo v Prešove Výtlacok:

zákona Slovenskej národnej rady c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zImen

a doplnkov ako aj clánku 10 ods.2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia mesta

c. 113/2003 o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov. Správa pozostáva z troch

castí: l. Správa o výsledkoch kontrolnej cinnosti ÚHK za l. polrok 20 lO;II. Správa o kontrole

plnenia uznesení Mestského zastupitelstva za l. polrok 20 lO; III. Správa o kontrole

.. vybavovaniapetíciía stažností obcanovna Mestskomúradeza l. polrok2010.

Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta uviedol zmenu na strane 20 - posledná

veta znie: "Kontrolou bolo zistené, že z celkového poctu stažností, ktoré má Mesto Prešov

v kompetencii na vybavenie, bolo na 8 stažností odpovedané po lehote a 6 stažností po lehote

vybavenia je doposia}'neuzavretých - my sme v tomto prípade robili iba dokladovú kontrolu,

nie fyzickú, vychádzali sme z informacného systému, ktorý mesto má na evidenciu stažností,

petícií. K uvedenému dátumu, kedy sme kontrolu vykonávali tento stav v evidencii bol

zaznamenaný tak, ako ho uvádzame, zrejme sa tam nedostali niektoré informácie, ktoré v tom

case už mali byt zavesené, to znamená, že stažnosti boli vybavené. K dnešnému dnu 1

stažnost bola vybavená po termíne a 3 stažnosti sú doposial nevybavené.

V rozprave opakovane vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta? poslap.ci

MsZ - PhDr. Ivan Benko, JUDr. Mária Kusendová, Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. Stanislav

Goban, Mgr. Juraj Humý, Ing. Anton Neupauer, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. JozefKislík.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

Hlasovanie o vystúpení pána Kosturu.

PREZENTÁCIA- 23 poslancov

HLASOVANIE c. 15: za: 23 proti: O zdržalo sa: O

Návrh prijatý.

Vystúpil v zastúpení majitelov pozemkov za Starou tehelnou, kde im bol znemožnený

prístup. Požiadal o pomoc poslancov, aby sa mohli na tieto pozemky dostat.

K vystúpeniu pána Kosturu vystúpili - JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta

a Ing. Marián Harcarík, vedúci Stavebného úradu.

Strana14/20

1F - MsÚ/SP-O 1124/1



Predsednícka návrhovej komisie Ing. Sona Bošelová predniesla návrh návrhovej

komisie- návrhovákomisiaprerokovalanávrhpánaposlancaStanislavaGobanaa odporúca

schválit návrh uznesenia v zmysle Mestské zastupitelstvo v Prešove žiada primátora mesta

Prešov, aby požiadal Východoslovenskú vodárenskú spolocnost, a. s., Košice o vypracovanie

smernice pre obsluhu cisticky odpadových vôd Haniska tak, že v prípade ohrozenia

povodnami cisticka odpadových vôd Haniska vykoná také opatrenia, aby odpadové vody

neboli zastavené v kanalizacných zberacoch. Termín: november 2010

Žiadam hlasovat o tomto uznesení.

PREZENTÁCIA - 26 poslancov

HLASOVANIE C.16: za: 23 proti: O zdržalo sa: 2

nehlasovalo: 1

Návrh prijatý.

Predsednícka návrhovej komisie Ing. Sona Bošelová predniesla návrh návrhovej

komisie - návrhová komisia prerokovala návrh poslanca Ivana Benka a dáva návrh na

schválenie uznesenia v nasledovnom znení - na základe petície obcanov mesta Mestské

zastupitelstvo žiada primátora mesta Prešov

a) požiadat poslancov NR SR pána Mateja, Kužmu, Švihuru, Kubáneka a Fecka o pomoc pri

riešení následkov povodní z júna tohto roku na pôde NR SR a Vlády SR
Termín: marec 2011

b) ukladá prednostovi MsÚ a vedúcemu OHAM MsÚ

1. neriešit v dodatku ÚP mesta Prešov ako zátopové oblasti, ale uvedený problém riešit podla

Vodného zákona C.364/2004 Z. z.

2. ukladá prednostovi MsÚ

koordinovat postup prác so Štátnym vodohospodárskym podnikom Košice a kompetentnými

organizáciami (Slovenská správa ciest, Východoslovenská vodárenská spolocnost Košice

a pod.) a správu podat mestskému zastupitelstvu najneskôr do marca 2011.
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c) ukladá prednostovi MsÚ a vedúcemu odboru OHAM MsÚ

riešit v rozsahu zákona 364/2004 Z. z. vypracovat plán ochrany proti povodniam v zmysle

Vodného zákona 364/2004 Z. z.

4. riešit všetky toky na území mesta Prešov v zmysle protipovodnovej ochrany.

Termín: marec 2011

Zodpovedný OHAM

Hlasovanie o návrhu tak, ako ho predniesla predsednícka návrhovej komisie.

PREZENTÁCIA - 28 poslancov

HLASOVANIE C.17: za: 18 proti: 1 zdržalo sa: 7

nehlasovalo: 1

Uznesenie prijaté.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku.

PREZENTÁCIA- 29 poslancov

HLASOVANIE C.18: za: 20 proti: 1 zdržalo sa:" 6"""

nehlasovalo: 2

Mestské zastupitel'stvo schválilo uznesenie

císlo: 614/2010

9. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta

Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.

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

§ 18t ods.1 písm. d) zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bola

Mestskému zastupitelstvu predložená správa o výsledkoch vykonaných kontrol, ktoré boli

vykonané a ukoncené k dátumu konania tohto MsZ v zmysle plánu kontrol ÚHK na II. polrok

2010 a následne prijatých uznesení MsZ. Dve z kontrol boli vykonané na základe uznesenia
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mestského zastupitelstva mimo plánu práce, dalšia kontrola je v súlade s plánom práce.

Podrobnosti sú uvedené v správe.

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

MsZ - JUDr. Antona Bidovský, Ing. Stanislav Kahanec, MUDr. Vasil' Janko, Ing. Stanislav

Goban.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

Hlasovanieo návrhuna uznesenietak,akoje v písomnommateriáli.

PREZENTÁCIA - 28 poslancov

HLASOVANIEc. 19: za: 7 proti: 2 zdržalo sa: 18

nehlasovalo: 1

Mestské zastupitelstvo k tomuto materiálu uznesenie neschválilo.

10. Alternatívne návrhy na zriadenie materskej školy na území mestskej casti Nižná

Šebastová

Predkladá: Ján Cižmár, poslanec MsZ

PredloženýmateriáluviedolJán Cižmár,poslanecMsZ- vzhladomna to, že situácia

pocas dnešného rokovania sa podstatne zmenila k návrhu, ktorý som vám chcel predložit a to

bol návrh na uznesenie o alternatívnych návrhoch na zriadenie materskej škôlky na území

mestskej casti Nižná Šebastová. V minulom mestskom zastupitelstve, ciže UV. sme návrh,

kde bolo odporúcanie, ako najvhodnejšia alternatíva umiestnenie v bytovom dome na

Slánskej 6 neprešiel z dôvodov, že nebolo vyjadrenie Regionálneho úradu verejného

zdravotníctva. Kedže toto sme dostali vcera na komisiu výstavby a dopravy a prišiel tento

návrh vyhodnoteniaako alternatíva císlo l, to znamená Prešov, Slánska 6 - prestavba

bytového domu a druhá alternatíva bola zmena úcelu využitia Mestského kultúrneho

strediska na materskú škôlku, Haburská 9. Komisia mestského zastupitelstva jednomyselne

rozhodla, že pôjde variant bytového domu. Kedže dnes prišli tu rodicia a predniesli svoj

návrh, že dobre by bolo, keby sa riešila materská škôlka v Mestskom kultúrnom stredisku. Ja
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rešpektujem ich návrh a žiadam poslancov mestského zastupitelstva, sú tu predložené dva

návrhy, aby rozhodli, aby nebolo na niekom, lebo co sa týka Slánkej 6, je lacnejšia aje

možnost európskych fondov cerpat prostriedky na rekonštrukciu. Co sa týka Haburskej

Mestského kultúrneho strediska to znamená koniec kultúry, koniec priestorov, koniec

zhromaždovacích priestorov. Treba uvážit, aby nebol zodpovedný za to Cižmár, alebo za to

žeby nebol zodpovedný Neupauer, aby sa prijalo kolektívne rozhodnutie, co je výhodnejšie.

Ja, pán primátor, predkladám zmenu a predkladám obidva návrhy - prvá alternatíva Slánska

6 prestavba bytového domu, druhá alternatíva je zmena úcelu Mestského kultúrneho

strediska na materskú škôlku.

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

MsZ - Mgr. Juraj Hurný, Ing. Andrea Turcanová, Mgr. Mária Cížiková, Ing. Anton

Neupauer, Ján Cižmár, Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Svetlana

Pavlovicová, Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Stanislav Goban, JUDr. Milan Berdis,

MUDr. Vasil' Janko a Ing. Milan Tkácik, hlavný kontrolór mesta.

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta ukoncil rozpravu k tomuto bodu.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesla poslallkyna MsZ

Ing. Svetlana Pavlovicová - žiada primátora mesta Prešov, aby odborné útvary MsÚ

spracovali materiál, ktorý bude zahrnat všetky alternatívy, vrátane financných dopadov

a požiadaviek pre možnost zriadenia škôlky v Nižnej Šebastovej

Termín: najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupitelstva

PREZENT ÁCIA - 23 poslancov

HLASOVANIE c. 20: za: 12 proti: O zdržalo sa: 6

nehlasovalo: 5

Mestské zastupitelstvo schválilo uznesenie

císlo: 615/2010
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11. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove

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

MsZ - Mgr. Juraj Hurný, Ing. Viktor Tkacík, MUDr. Vasil' Janko, Ján Cižmár, Ing. Stanislav

Kahanec, Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Sona Bošelová, PhDr. Ivan Benko, Ing. Stanislav

Goban, Ing. Svetlana Pavlovicová, Ing. arch. Jozef Kužma.

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

Ing. arch. Viktor Tkacík, poslankyna MsZ Ing. Svetlana Pavlovicová a poslanca MsZ

Ing. arch. Jozef Kužma do jedného, to znamená, že rozšírime predmet a zrušíme limit.

Mestské zastupitelstvo hlasovalo o tomto uznesení - Mestské zastupitelstvo v Prešove ukladá

prednostovi MsÚ na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupitelstva pripravit' materiál,

ktorý bude obsahovat' zmenu "Štatútu mestského fondu životného prostredia v meste Prešov"

tak: Clánok 3 rozšírit' o bod d) aby financné prostriedky boli používané na výstavbu

protipovodnových opatrení a Clánok 4 tak, aby mesto mohlo z tohto fondll: financovat'

protipovodnové opatrenia v celom rozsahu. Takto spracovaný materiál predložit' na príslušnú

komisiu. Termín: január 2011

.
PREZENTÁCIA - 18 poslancov

HLASOVANIE c. 21: za: 18 proti: O zdržalo sa: O

Mestské zastupitelstvo schválilo uznesenie

císlo: 616/2010
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JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta o 18.15 vyhlásil LV. riadne zasadnutie

Mestského zastupitelstva za ukoncené.

Autentický záznam z LV. riadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Prešove je

spracovaný na základe elektronického záznamu.

~ n/---~
Ing.JozefVIŠ~VSKÝ )

prednostaMsÚ

JUDr. Pavel HA GY AR!

primátor mesta

I
I

I

..

Zapisovatelka:

Mgr. Svetlana Bucková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Marta Kollárová, PhD.

PaedDr. Miroslav Benko

Mgr. Juraj Hurný
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