Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Výtlačok:

Mesto Prešov

Zápisnica
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,
ktoré sa konalo dňa 27.1.2021
prostredníctvom videokonferencie
___________________________________________________________________________
Predsedajúci: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva – 31 podľa prezenčnej listiny
Prítomní zamestnanci mesta:
Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove
Ing. Zlatica Gaľová, vedúca kancelárie prednostu MsÚ
Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
Mgr. Vladimír Tomek, hovorca mesta
Mgr. Tatiana Chromčová, právnička kancelárie prednostu MsÚ
Mgr. Svetlana Bučková, odborná referentka kancelárie prednostu MsÚ
Iveta Fecková, odborná referentka kancelárie prednostu MsÚ

ROKOVANIE
__________________________________
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Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
_______________________________________________________________________________
20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvorila a viedla Ing. Andrea
Turčanová, primátorka mesta. Privítala všetkých prítomných.
Za zapisovateľku bola predsedajúcou určená zamestnankyňa mesta Mgr. Svetlana Bučková.
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcou určení títo poslanci MsZ:
JUDr. Vladimír Feľbaba
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
PREZENTÁCIA – 18 poslancov
Predsedajúca oznámila, že z 31 poslancov je prítomných 18, čím skonštatovala, že
20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné.
Predsedajúca uviedla, že návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva bol stanovený
v pozvánke. V bode „Rôzne“ nebol predložený žiadny materiál. Z návrhu programu stiahla bod 11
− „Plán opráv a údržby mestských komunikácií, a to na základe požiadavky poslancov mestského
zastupiteľstva z dôvodu, že predmetný materiál je potrebné dopracovať, opätovne ho prerokovať na
jednotlivých VMČ a zaradiť ho do návrhu programu najbližšieho mestského zastupiteľstva.“
Hlasovanie o návrhu programu 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorého obsah bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov a webovom sídle bez bodu č. 11, ktorý bol stiahnutý
z rokovania.
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 1 za: 21

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0
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Program 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe
predchádzajúceho hlasovania schválený takto:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej
členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní
a kasín na území mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
3. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ
4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.01. Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenie č. 255/2019 zo dňa 11.12.2019 – predaj
– Ul. Smetanova
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.02. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. 17. novembra
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.03. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Škultétyho
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.04. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Hrádkom
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia č. 328/2020 zo dňa 27.5.2020 –
zámer predaja − k. ú. Záborské (Lidl SR, v.o.s.)
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
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6.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia č. 288/2020 zo dňa 19.2.2020 –
zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu – Námestie osloboditeľov
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
7. Informatívna správa o MPU Mestský cintorín Prešov – Šváby.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku
8. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2021.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
9. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
10. Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov − časť zóny
č. 4.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
MsÚ
12. Rôzne.
13. Interpelácie.
14. Všeobecná diskusia.
15. Záver.
K návrhu programu vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Zuzana Tkáčová, Ing. Richard Drutarovský.
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta – „Prosím všetkých poslancova a poslankyne,
ktoré sú prítomné na tomto zastupiteľstve, aby mali zapnuté kamery. Notebooky to umožňujú,
pokiaľ je problém, prosím hláste to informatikom, ale naozaj poprosím, aby bolo hlasovanie
regulárne a platné je potrebné, aby sme sa aj vzájomne videli.“
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Hlasovanie o návrhu Zuzany Tkáčovej, poslankyne mestského zastupiteľstva – „Bod 10.
Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov − časť zóny č. 4
prerokovať ako bod 4.“
PREZENTÁCIA – 26 poslancov
HLASOVANIE č. 2 za: 18

proti: 0

zdržalo sa: 8
nehlasovalo: 0

Návrh prijatý.
Rokovanie 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prebiehalo podľa
schválených zmien programu takto:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej
členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní
a kasín na území mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
3. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ
10. Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov − časť zóny
č. 4.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
MsÚ
4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.01. Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenie č. 255/2019 zo dňa 11.12.2019 – predaj
– Ul. Smetanova
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
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5.02. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. 17. novembra
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.03. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Škultétyho
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
5.04. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Hrádkom
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia č. 328/2020 zo dňa 27.5.2020 –
zámer predaja − k. ú. Záborské (Lidl SR, v.o.s.)
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia č. 288/2020 zo dňa 19.2.2020 –
zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
6.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu – Námestie osloboditeľov
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
7. Informatívna správa o MPU Mestský cintorín Prešov – Šváby.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku
8. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2021.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
9. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
12. Rôzne.
13. Interpelácie.
14. Všeobecná diskusia.
15. Záver.
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1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba
jej členov.
_______________________________________________________________________________
V súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva mesta Prešov primátorka mesta
navrhla zriadiť návrhovú komisiu a za jej členov zvoliť:
Za Poslanecký klub OĽANO a nezávislí:
1. Ing. Martin Kovalčík
2. Ing. Martin Lukáč
Za Poslanecký klub SMER-SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci:
1. doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
2. Mgr. Peter Krajňák
Za Poslanecký klub KDH, NOVA a nezávislí:
1. Ing. Renáta Fedorčíková
Za Poslanecký klub Nezávislí kandidáti, SPOLU – občianska demokracia, ŠANCA:
1. JUDr. Martin Eštočák

Hlasovanie o zriadení návrhovej komisie a prednesenom návrhu na voľbu členov tejto komisie.
PREZENTÁCIA – 26 poslancov
HLASOVANIE č. 3: za: 24

proti: 0

zdržalo sa: 1
nehlasovalo: 1

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 473/2021
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní
a kasín na území mesta Prešov.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského
majetku MsÚ. Pri prerokovávaní materiálu bola prítomná Ing. Mária Rušinová z referátu daní
a poplatkov MsÚ.
Od 1. novembra 2020 je účinný zákon č. 287/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 30/2019
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z
a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „zákon“ )
Uvedený zákon okrem iného v § 79 vypúšťa ods. 5, ktorý znie: „Obec môže vydať
všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak sa obyvatelia obce petíciou
sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí
podporiť najmenej 30% obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce....“
Nová právna úprava a vypustenie tohto bodu umožňuje obciam ustanoviť, že na jej území
nemožno umiestniť herňu a nemožno umiestniť kasíno v niektorých budovách, resp. vo všetkých
budovách ustanovených v zákone. Nie je k tomu potrebná petícia obyvateľov obce ako to bolo do
doby účinnosti zákona 287/2020 Z. z..
V súlade s uvedeným predkladáme Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov
č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov (ďalej len „návrh nariadenia“)
vo všetkých budovách ustanovených v zákone.
Podľa § 79 ods. 3 zákona môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej
území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 15 ods. 7 písm. a),b),c) alebo pís. d)
alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo vo
všetkých budovách uvedených v § 15 ods.7, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť
na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna
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licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného
nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto
individuálnej licencie.
Podľa § 79 ods. 4 zákona môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej
území nemožno umiestniť kasíno v budovách uvedených v § 16 ods.5 pís. a), b) alebo písm. c)
alebo v kombinácii budov v členení podľa § 16ods.5 písm. a), b) alebo písm. c), alebo vo všetkých
budovách uvedených v § 16 ods. 5, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom
území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa
toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto licencie.
Zároveň sa týmto návrhom nariadenia zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov zo dňa 24.6.2019, ktoré
prijatím predloženého návrhu nariadenia a účinnosťou

zákona č. 287/2020 Z. z. stráca svoje

opodstatnenie.
Tento návrh nariadenia bol prerokovaný v Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 30.11.2020 a v MsR dňa 2.12.2020. Návrh
nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 4.12.2020 do 21.12.2020; počas tejto lehoty
od 4.12.2020 do 14.12.2020 mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia. Pripomienky neboli vznesené.
V čase zverejnenia tohto návrhu nariadenia na úradnej tabuli mesta bola Mestu Prešov, MsÚ
v Prešove dňa 1.12.2020 do podateľne mesta doručená petícia obyvateľov mesta Prešov v zmysle
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990
Zb.“), ktorou obyvatelia mesta Prešov žiadajú vydať všeobecne záväzné nariadenie, kde bude
ustanovené, že nie je možné prevádzkovať na celom území mesta Prešov hazardné hry podľa § 3,
ods.2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov
zaevidovanú pod ev. č. z.: 152703/2020 vedenú v Centrálnej evidencii petícii pod označením
PET-11-2020.
Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie
petície upravuje zákon 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, pričom
subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia zákona o sťažnostiach. Podľa § 5c zákona
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o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov
alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu
vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Predmetom petície je verejný záujem, ktorý patrí do
pôsobnosti mestského zastupiteľstva. Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov.
Petíciu – Zastavme hazard (PET-11-2020) podpísalo 17 357 obyvateľov mesta na 1 242
petičných hárkoch.
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: PhDr. ThDr. Marián
Bednár, PhD., Volgogradská 62, 080 01 Prešov.
Dňa

08.12.2020

bola

Mestu

Prešov,

Mestskému

úradu

v Prešove

doručená

PhDr. ThDr. M. Bednárom, PhD. „Žiadosť o zaradenie petície o zákaze hazardných hier na
prerokovanie do programu mestského zastupiteľstva spolu s návrhom Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov, aby bola petícia
predložená ako podpora návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín
na území mesta Prešov.
Pred novelou zákona č. 287/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon 30/2019 Z. z o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. bola na prijatie
takého všeobecne záväzného nariadenia potrebná petícia, ktorú musí podporiť najmenej 30 %
obyvateľov obce. Nakoľko ods. 5 v § 79 novelou zákona bol vypustený, zistenie splnenia či
nesplnenia podmienky uvedeného počtu podpisov stráca na význame, keďže všeobecne záväzné
nariadenie je možné prijať bez podpory obyvateľov a následnej petície.
V súvislosti s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh
nariadenia a súčasne predkladáme na prerokovanie uvedenú petíciu. Materiál obsahuje dva návrhy
uznesení na schválenie v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov. Prvý sa týka prerokovania petície
(PET-11-2020). A druhý sa týka

schválenia Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov. Schválenie uznesenia
k návrhu nariadenia bude mať za následok aj vyhoveniu, resp. nevyhoveniu petície. Z tohto dôvodu
navrhované uznesenie k prerokovaniu petície neobsahuje výrok vyhovuje/nevyhovuje.
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Hlasovanie o vystúpení PhDr. ThDr. Mariána Bednára, PhD., člena petičného výboru
k petícií „Zastavme hazard.“
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 4: za: 22

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 1

Návrh prijatý.
Nasledovalo 5 minútové vystúpenie pána Bednára, člena petičného výboru.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ – Ing. Juraj
Hudáč, PhDr. Mikuláš Komanický, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Martin Eštočák,
Ing. František Oľha, RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA,
PhDR. Marcela Antolová, Zuzana Tkáčová, Ing. Martin Lukáč, Mgr. Peter Krajňák a Mgr. Ivana
Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ.
Hlasovanie o tom, aby pán poslanec PhDr. Mikuláš Komanický mohol hlasovať písomne
v CHATe.
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 5: za: 28

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Návrh prijatý.
Hlasovanie o samotnom texte (o schválení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov).
PREZENTÁCIA – 30 poslancov
HLASOVANIE č. 6: za: 29

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 1

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 474/2021
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(po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je
29)
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA, poslanca mestského
zastupiteľstva k prerokovaniu petície „Zastavme hazard“ – „Doplniť časť B. Mestské zastupiteľstvo
mesta Prešov vyhovelo v plnom rozsahu petícii „Zastavme hazard“ PET-11-2020, doručenej mestu
Prešov dňa 1.12.2020.“
PREZENTÁCIA – 30 poslancov
HLASOVANIE č. 7: za: 29

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 1
Návrh prijatý.
(po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je
29)
Hlasovanie o petícii ako celku – ako bolo predložené v písomnej podobe + pozmeňujúci
návrh PaedDr. Miroslava Benka, MBA, poslanca mestského zastupiteľstva.
PREZENTÁCIA – 27 poslancov
HLASOVANIE č. 8: za: 27

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 0
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 475/2021
(po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je
27)

3. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ.
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Podľa § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení") hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť
rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Podľa
§ 18a ods. 8 písm. a) zákona o obecnom zriadení výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
vzdaním sa funkcie. Mestu Prešov bolo oznámené vzdanie sa funkcie súčasného hlavného
kontrolóra Ing. Martina Brillu, LL.M. dňa 18.12.2020 ku dňu 19.12.2020.
Podľa § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona o obecnom zriadení „Deň konania voľby hlavného
kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej
40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu
funkcie hlavného kontrolóra. Podľa §30f zákona o obecnom zriadení počas mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej
len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 11a ods. 3, § 14 ods. 4, § 18a ods. 2 prvej vete a ods. 4
neplynú, a teda 60-dňovú lehotu nie je nutné dodržať.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie. Na zasadnutí Mestskej rady dňa 13.1.2021 v rámci rozpravy bola predložená
požiadavka zvýšiť tento kvalifikačný predpoklad na ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Požiadavka na vyšší stupeň vzdelania je bezpochyby legitímna, najmä s ohľadom na odbornú
náročnosť agendy a veľkosť počtu obyvateľov samosprávnej jednotky. Zaiste i korešponduje
s legitímnym cieľom sledovaným zákonodarcom, ktorým je

zabezpečiť, aby úlohy spojené

s kontrolou obcí a miest vykonávali osoby dostatočne odborne spôsobilé. Mestské zastupiteľstvo
však môže z tejto požiadavky vychádzať a riadiť sa ňou pri samotnom výbere kandidáta v deň
konania volieb, no nemôže pre ňu meniť zákonné podmienky určené pre vyhlásenie voľby.
Ak zákon takto stanovil kvalifikačný predpoklad, znamená to aj, že každý kto ho spĺňa, sa môže
o funkciu uchádzať. Ak by mestské zastupiteľstvo ustanovilo kvalifikačné predpoklady nad rámec
zákona, a požadovalo by napríklad ukončené vysokoškolské vzdelanie, znemožnilo by uchádzačom
so stredoškolským vzdelaním zúčastniť sa aktu voľby z dôvodu ich vylúčenia pre nesplnenie
kvalifikačných predpokladov. Toto právo by im bolo odopreté v rozpore so zákonom, nakoľko by
podľa neho predpoklady spĺňali.
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Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní
a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne
zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“
Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení

„Na zvolenie hlavného kontrolóra je

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takto
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí zisk i v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.“
Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo ešte pred voľbou hlavného
kontrolóra vyhlásilo jeho voľbu a prijalo uznesenie v znení, ktorého návrh je súčasťou materiálu
a je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. František Oľha, PaedDr. Slávka Čorejová, PhDr. Rudolf
Dupkala, PhD., MBA, DBa, Ing. Richard Drutarovský, RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,
Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Juraj Hudáč.
Predsedajúca vyhlásila 10 minútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA, poslanca mestského
zastupiteľstva – „Z časti B. bod 1. vypustiť slovíčko „predpokladaný“ a v bode 2 a) Spôsob voľby
hlavného kontrolóra mesta Prešov sa určí v deň konania voľby, t. j. 24.3.2021.“
PREZENTÁCIA – 24 poslancov
HLASOVANIE č. 9: za: 15

proti: 0

zdržalo sa: 8
nehlasovalo: 1
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Návrh prijatý.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského
zastupiteľstva – „V časti B., bod h) v bod 2 bude znieť: h) Každý kandidát/kandidátka vystúpi v deň
konania voľby pred poslancami mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút.“
PREZENTÁCIA – 26 poslancov
HLASOVANIE č. 10: za: 26

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 0
Návrh prijatý.
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča, Mgr. Pavla Neupauera, PaedDr. Miroslava Benka
a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je 26)
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského
zastupiteľstva – „V časti D. vypustiť z textu „a v jednom celoštátnom“.
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 11: za: 18

zdržalo sa: 7

proti: 2

nehlasovalo: 1
Návrh prijatý.
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 18)

Hlasovanie

o pozmeňujúcom

návrhu

Ing.

Františka

Oľhu,

poslanca

mestského

zastupiteľstva – „Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta pred zasadnutím
mestského zastupiteľstva zabezpečiť vykonanie verejného vypočutia za účasti poslancov mestského
zastupiteľstva a kandidátov.“
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 12: za: 7

proti: 3

zdržalo sa: 14
nehlasovalo: 3

Návrh neprijatý.
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov zdržalo sa je 14)
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Hlasovanie

o pozmeňujúcom

návrhu

Ing.

Juraja

Hudáča,

poslanca

mestského

zastupiteľstva – „ Do bodu C. zriaďuje doplniť 4 predsedov poslaneckých klubov.“
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 13: za: 27

zdržalo sa: 1

proti: 0

nehlasovalo: 0
Návrh prijatý.
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 27)
Hlasovanie o uznesení ako celku spolu s prijatými zmenami.
PREZENTÁCIA – 26 poslancov
HLASOVANIE č. 14: za: 21

zdržalo sa: 4

proti: 1

nehlasovalo: 0
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča, PaedDr. Miroslava Benka, MBA, Mgr. Petra Krajňáka
a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je 21)
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 476/2021
10. Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov − časť
zóny č. 4.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložil Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej
infraštruktúry MsÚ.

Strana 16/32

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Výtlačok:

Mesto Prešov

Od 1.1.2020 nadobudlo účinnosť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Prešov, na základe ktorého zaviedlo mesto Prešov reguláciu statickej
dopravy v zóne č. 1 a v zóne č. 2. V zmysle čl. 14 ods. 4 tohto VZN „O zavedení systému
regulovaného parkovania v každej zóne rozhoduje mestské zastupiteľstvo“.
Predkladáme Vám návrh na schválenie zavedenia regulovaného parkovania na parkoviskách
v časti zóny č. 4, ktoré boli do 31.12.2020 spoplatnené v zmysle systému parkovania, ktorý sa riadil
Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Prešov č. 18/2015, ktorým sa dopĺňalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov. Ide o tri
parkoviská na uliciach Partizánska, Bayerova a Dostojevského, na ktorých je spolu 113 parkovacích
miest. Nie menej závažným dôvodom opätovného spoplatnenia týchto parkovísk je aj výpadok
príjmu za parkovanie motorových vozidiel. V súčasnosti sú tieto parkovacie plochy plne funkčné
a pripravené na spoplatnenie, pričom na nich bude ponechané doteraz platné zelené tarifné pásmo.
V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia a v najbližšom období bude do mestského
zastupiteľstva predložený materiál na schválenie regulácie statickej dopravy v celej zóne č. 4.
Z týchto dôvodov navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu tento materiál schváliť.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Ľudovít Malaga, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. František Oľha, Ing. Rastislav
Mochnacký, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Ing. Martin Kovalčík, RNDr. Zuzana
Bednárová, PhD., PhDr. Janette Langová.
Vedenie zasadnutia prevzal JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta.
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Pokračovalo sa v rozprave a ďalej vystúpili – JUDr. Vladimír Feľbaba, poslanci MsZ –
Ing. Renáta Fedorčíková, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Rastislav
Mochnacký, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Pavol Neupauer, JUDr. Martin
Eštočák, PhDr. Janette Langová, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Ing. Martin Kovalčík,
Ing. František Oľha a Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Viliam
Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ.
Vedenie zasadnutia prevzala Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako ho predniesol Mgr. Pavol Neupauer, poslanec
mestského zastupiteľstva – „Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schvaľuje Zavedenie systému
regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov v časti zóny č. 4 a v časti zóny č. 6
v lokalite Čapajevovej ulice a odporúča primátorke mesta predložiť na najbližšie zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Prešov, ktorá umožní postupné a čiastočné zavádzanie regulácie
statickej dopravy v jednotlivých spoplatnených zónach.“
PREZENTÁCIA – 30 poslancov
HLASOVANIE č. 15: za: 16

proti: 5

zdržalo sa: 7
nehlasovalo: 2

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 477/2020
(po zarátaní hlasu Ing. Marty Kollárovej, PhD a Ing. Jozefa Demčáka podľa pokynu predsedajúcej,
počet hlasov za je 16 a po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov zdržalo sa je 7)
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4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského
majetku MsÚ.
Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. sa obrátila na Mesto Prešov so žiadosťou
o Súhlas na nákup vozidla na umývanie zberných nádob v obstarávacej cene cca 200.000 Eur bez
DPH.
Dôvodom na nákup je novela zákona o odpadoch, ktorá prebrala nové európske pravidlá do
slovenskej legislatívy v oblasti zberu kuchynského odpadu. Širšie vysvetlenie je uvedené v Návrhu
na zakúpenie vozidla na umývanie zberných nádob.
Predstavenstvo spoločnosti schválilo vyššie uvedenú investíciu spoločnosti hlasovaním,
na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020 uznesením č. 67/2020.
Financovanie zberového vozidla bude zabezpečené z interných zdrojov spoločnosti formou
leasingu, resp. formou účelového úveru, s tým, že akontácia, resp. časť ceny vozidla financovaného
úverom vo výške od 15% - 30% bude zabezpečená z vlastných zdrojov spoločnosti.
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme tento materiál, v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov, na prerokovanie a schválenie Mestskému
zastupiteľstvu mesta Prešov.
V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil.
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli.
PREZENTÁCIA – 27 poslancov
HLASOVANIE č. 16: za: 24

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 3
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 478/2021
(po zarátaní hlasu Mgr. Petra Krajňáka, Ing. Marty Kollárovej, PhD. a PhDr. Mikuláša
Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je 24)
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
________________________________________________________________________________
Predkladá:
Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského
majetku MsÚ.
Majetkové prevody boli prerokované Komisiou Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom mesta dňa 29.6.2020 a Komisiou Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 23.11.2020, ktorej uznesenia sú súčasťou
jednotlivých majetkových prevodov.
Majetkové prevody boli prerokované Mestskou radou v Prešove dňa 9.9.2020
a Mestskou radou v Prešove dňa 13.1.2021, ktorej uznesenia sú súčasťou jednotlivých
majetkových prevodov.
Poslancom

mestského

zastupiteľstva

bola

k predmetným majetkovým prevodom.
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V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Ľudovít Malaga, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Peter
Krajňák, JUDr. Martin Eštočák.
Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 5.01 Návrh na schválenie
majetkového prevodu – zrušenie

uznesenie č. 255/2019 zo dňa 11.12.2019 – predaj –

Ul. Smetanova tak, ako bol predložený v písomných materiáloch.
PREZENTÁCIA – 29 poslancov
HLASOVANIE č. 17: za: 29

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 479/2021
(po zarátaní hlasu Mgr. Pavla Neupauera a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 29)
Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 5.02 Návrh na schválenie
majetkového prevodu – predaj – Ul. 17. novembra tak, ako bol predložený v písomných
materiáloch.
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 18: za: 28

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 480/2021
(po zarátaní hlasu Mgr. Pavla Neupauera a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 28)
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Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 5.03 Návrh na schválenie
majetkového prevodu – predaj – Ul. Škultétyho tak, ako bol predložený v písomných materiáloch.
PREZENTÁCIA – 29 poslancov
HLASOVANIE č. 19: za: 29

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 0
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 481/2021
(po zarátaní hlasu Mgr. Pavla Neupauera a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 29)
Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 5.04 Návrh na schválenie
majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Hrádkom tak, ako bol predložený
v písomných materiáloch.
PREZENTÁCIA – 29 poslancov
HLASOVANIE č. 20: za: 29

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 0
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 482/2021
(po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je
29)

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
________________________________________________________________________________
Predkladá:
Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského
majetku MsÚ.
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Majetkové prevody ako PHOZ (zmena uznesenia a zámer) boli prerokované Komisiou
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta 23.11.2020, ktorej
uznesenia sú súčasťou majetkových prevodov ako PHOZ.
Majetkové prevody ako PHOZ (zmena uznesenia a zámer) boli prerokované Mestskou
radou v Prešove 13.1.2021.
V súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, predložený
majetkový prevod ako PHOZ po schválení zámeru v mestskom zastupiteľstve a následnom
zverejnení v zmysle príslušnej legislatívy už nebol opätovne prerokovaný Komisiou Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta ani Mestskou radou v Prešove.
Poslancom

mestského

zastupiteľstva

bola

odprezentovaná

aj

fotodokumentácia

k predmetným majetkovým prevodom.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Richard Drutarovský, JUDr. Martin Eštočák, Mgr. Peter Krajňák,
Ing. Juraj Hudáč, RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Lukáš Anderko.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martina Eštočáka, poslanca mestského zastupiteľstva
k majetkovému prevodu pod poradovým číslom 6.01 − „Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov
odvoláva PhDr. Martina Ďurišina, PhD., člena − neposlanca z Komisie MsZ pre disponovanie
s majetkom mesta a volí Igora Kivadera za člena – poslanca Komisie MsZ pre disponovanie
s majetkom mesta.“
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 21: za: 12

proti: 2

zdržalo sa: 6
nehlasovalo: 1

Návrh prijatý.
(po zarátaní hlasu Mgr. Pavla Neupauera a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 12 a po zarátaní hlasu Ing. Ľudovíta Malagu podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov proti je 2)
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Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 6.01 Návrh na schválenie
majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia č. 328/2020
zo dňa 27.5.2020 – zámer predaja − k. ú. Záborské (Lidl SR, v.o.s.) tak, ako bol predložený
v písomných materiáloch.
PREZENTÁCIA – 26 poslancov
HLASOVANIE č. 22: za: 26

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 483/2021
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu
predsedajúcej, počet hlasov za je 26)
Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 6.02 Návrh na schválenie
majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia č. 288/2020 zo
dňa 19.2.2020 – zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.) tak, ako bol predložený
v písomných materiáloch.
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 23: za: 27

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 1

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 484/2021
(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča, PaedDr. Slávky Čorejovej a PhDr. Mikuláša Komanického
podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je 27)
Hlasovanie o majetkovom prevode pod poradovým číslom 6.03 Návrh na schválenie
majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer dlhodobého nájmu –
Námestie osloboditeľov tak, ako bol predložený v písomných materiáloch.
PREZENTÁCIA – 25 poslancov
HLASOVANIE č. 24: za: 25

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 485/2021
(po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je
25)

7. Informatívna správa o MPU Mestský cintorín Prešov – Šváby.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského
majetku MsÚ.
Na základe zápisníc zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre
disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23.11.2020, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta
Prešov na prerokovanie Informatívnu správu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov
„Mestský cintorín Prešov-Šváby“.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Juraj Hudáč, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko,
MBA, Mgr. Peter Krajňák.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli spolu
s návrhom pána poslanca PaedDr. Miroslava Benka, MBA a Ing. Ľudovíta Malagu – „Doplniť
uznesenie o časť − pokračovať s postupným výkupom pozemkov ročne.“
PREZENTÁCIA – 25 poslancov
HLASOVANIE č. 25: za: 25

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 486/2021
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(po zarátaní hlasu Ing. Martina Lukáča, Mgr. Pavla Neupauera a PhDr. Mikuláša Komanického
podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je 25)

8. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2021.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ Materiál tvorí písomnú
prílohu zápisnice.
Materiál predložil Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ.
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017 (ďalej
len „VZN“) prijal Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu žiadosti o dotáciu na prenájom
ľadovej plochy na rok 2021.
Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je 30.9.2020.
Na základe schváleného rozpočtu Mesta Prešov pre rok 2021 objem finančných prostriedkov
na dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2021, predstavuje 285 000€. V zmysle platného VZN
je objem finančných prostriedkov rozdelený medzi športové odvetvia nasledovným percentuálnym
spôsobom:
- 76% (216 600 €) - mládežnícke hokejové kluby, ženský hokejový klub a univerzitný hokejový
klub,
- 16% (45 600 €) - mládežnícke krasokorčuliarske športové kluby,
-

8% (22 800 €) - mládežnícke rýchlokorčuliarske športové kluby.
Do požadovaného termínu na doručenie žiadostí bolo na Referát školstva mládeže a športu

(ďalej len „RŠMaŠ“) Mestského úradu v Prešove doručených celkom 8 žiadostí, z ktorých 3 boli na
poskytnutie dotácie pre hokejové kluby, 3 pre krasokorčuliarske kluby a 2 pre rýchlokorčuliarske
kluby.
Po vyhodnotení všetkých doručených žiadostí RŠMaŠ v zmysle VZN uvádza:
a) 7 žiadostí spĺňa kritériá na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy.
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b) 1 žiadosť (subjektu Korčuliarik, n.o.) nespĺňa podmienky na pridelenie dotácie v nasledujúcich
bodoch:
- žiadateľ nie je registrovaným členom na príslušnom národnom športovom zväze (bod 5.
povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie),
- žiadateľ nepredložil výsledkové listiny pretekárov zúčastňujúcich sa oficiálnych súťaží
riadených národnými športovými zväzmi (VZN 8/2017 bod 15a.3.f).
V rozprave k tomuto bodu nikto nevystúpil.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli.
PREZENTÁCIA – 27 poslancov
HLASOVANIE č. 26: za: 27

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 487/2021
(po zarátaní hlasu PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je
27)

9. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ.
Návrhy na podanie žiadostí a dotácie sú spracované v súlade s nasledovnými výzvami
a formami podpory:
1. Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom
IROP-PO1-SC122-2020-59,
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2. Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov
koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni s kódom č. IROP-PO2-SC214-202063,
3. Podpora formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“), činnosť L7AP: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska
činnosť).Ž
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane žiadosti o dotáciu sú v súlade s aktuálnymi
strategickými dokumentmi mesta Prešov, konkrétne:
- Programom rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, schváleného
dňa 25.01.2016 uznesením mestského zastupiteľstva č. 287/2016,
- Stratégiou rozvoja dopravy mesta Prešov, schválenej znesením mestského zastupiteľstva
č. 432/2016 dňa 30.6.2016 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 128/2019 dňa 26.6.2019.
- Akčným plánom pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP), schváleného dňa
26.6.2019 uznesením mestského zastupiteľstva č. 129/2019.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre
podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 25.1.2021.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Juraj Hudáč, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Richard
Drutarovský, Ing. Ľudovít Malaga, Mgr. Peter Krajňák a Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru
riadenia projektov MsÚ, Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove.
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Hlasovanie o prvom návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom:
„Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení“
PREZENTÁCIA – 28 poslancov
HLASOVANIE č. 27: za: 28

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 488/2021
(po zarátaní hlasu Zuzany Tkáčovej a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej,
počet hlasov za je 28)
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli −
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom:
„Mobilné odberné miesta COVID-19 − Prešov“.
PREZENTÁCIA – 27 poslancov
HLASOVANIE č. 28: za: 26

proti: 0

zdržalo sa: 1
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 489/2021
(po zarátaní hlasu Zuzany Tkáčovej a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej,
počet hlasov za je 28)
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli –
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom:
„ZUŠ Prostějovská, Prešov – strecha, okná, fasáda, izolácie – III. etapa“.
PREZENTÁCIA – 29 poslancov
HLASOVANIE č. 29: za: 29

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 490/2021
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(po zarátaní hlasu Zuzany Tkáčovej a PhDr. Mikuláša Komanického podľa pokynu predsedajúcej,
počet hlasov za je 29)

13. Interpelácie.
_______________________________________________________________________________
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Jaroslava Kutajová, Ing. Ľudovít Malaga,
PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Martin Kovalčík, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Renáta Fedorčíková,
Ing. Marta Kollárová, PhD., Ing. Jozef Demčák, Ing. Richard Drutarovský, PhDr. Janette Langová.
14. Všeobecná diskusia.
_______________________________________________________________________________
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Lukáš Anderko, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Renáta Fedorčíková, PaedDr. Slávka Čorejová,
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Ing. Richard Drutarovský, JUDr. Vladimír Feľbaba,
PhDr. Marcela Antolová, Ing. Martin Kovalčík, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Pavol
Neupauer, Mgr. Peter Krajňák, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Martin Lukáč, doc. PhDr. Štefánia
Andraščíková, PhD., MPH, Ing. Jozef Demčák a Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu
v Prešove, Ing. Zlatica Gaľová, vedúca kancelárie prednostu MsÚ, Mgr. Tatiana Chromčová,
právnička kancelárie prednostu MsÚ.
V rámci tohto bodu bol prednesený jeden návrh na uznesenie:
Lukáš Anderko, poslanec mestského zastupiteľstva predniesol návrh na uznesenie –
„Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schvaľuje
a) investíciu na dovybavenie Zimného štadióna v Prešove, Pod Kalváriou 50, Prešov, a to:
1. obstaranie hnuteľného majetku − software turniketov − nadstavbu na skenovanie vstupeniek
v predpokladanej hodnote 40 000,- EUR;
2. obstaranie

hnuteľného

majetku

−

kamerový

systém

videorozhodca

pre

extraligu

v predpokladanej hodnote 48 000,- EUR;
3. technické zhodnotenie objektu − kúrenie vo vestibule v predpokladanej hodnote 80 000,- EUR
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4. technické zhodnotenie objektu − vybudovanie 2 nových bufetov vo vestibule v predpokladanej
hodnote 78 000,- EUR.
b) opravy v interiéri nehnuteľnosti (stierky, podlahy a pod.)

v predpokladanej hodnote

105 000,- EUR
c) zmenu rozpočtu 1/Z/2021
1. ZVÝŠENIE PRÍJMOV
454001

46

52 2

Príjem z rezervného fondu obce − kapitálový
transfer

108 386,00 €

2. ZVÝŠENIEVÝDAVKOV
Program č. 9.3 – Investičná výstavba
044
9.3
700 46
Kapitálové výdavky – Zimný štadión
108 386,00 €
3
3. PRESUN ROZPOČTU VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI
Program č. 7.3 – Verejná doprava
045
Bežný transfer − neuhradené vyúčt. straty z výk.
7.3
600 41 513
- 242 614,00 €
1
r. 2019
Program č. 9.3 – Investičná výstavba
044
9.3
700 46
Kapitálové výdavky – Zimný štadión
242 614,00 €
3
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 30: za: 23

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

(po zarátaní hlasu Ing. Martina Kovalčíka, Mgr. Pavla Neupauera a PhDr. Mikuláša Komanického
podľa pokynu predsedajúcej, počet hlasov za je 23)
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 491/2021
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15. Záver
_______________________________________________________________________________
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta o 19.30 hod. – „Týmto bol program
20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov vyčerpaný. Ďakujem všetkým za účasť
a vyhlasujem dnešné 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva za ukončené.“
Zápisnica z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je spracovaná na základe
zvukového záznamu, ktorý je archivovaný na Mestskom úrade v Prešove.

Ing. Andrea TURČANOVÁ, v. r.

Ing. Ferdinand Exner, v. r.
prednosta MsÚ

primátorka mesta

Zapisovateľka:
Mgr. Svetlana Bučková, v. r.

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Vladimír Feľbaba, v. r.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
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