Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Výtlačok:

Mesto Prešov

Zápisnica
z pokračovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,
ktoré sa konalo dňa 7.4.2021
prostredníctvom videokonferencie
___________________________________________________________________________
Predsedajúci: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
Prítomní poslanci mestského zastupiteľstva – 27 poslancov
Neprítomní poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Jaroslava
Kutajová, MUDr. Daniela Mrouahová, Mgr. Michal Džupin
Prítomní zamestnanci mesta:
Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove
Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ
Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
Mgr. Vladimír Tomek, hovorca mesta
Mgr. Richard Korpáš, vedúci Kancelárie primátora mesta
JUDr. Valéria Krenická, právnička Kancelárie prednostu MsÚ
JUDr. Marianna Sovová, právnička Kancelárie prednostu MsÚ
Iveta Fecková, odborná referentka Kancelárie prednostu MsÚ

ROKOVANIE
__________________________________
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Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
_______________________________________________________________________________
Pokračovanie 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov otvorila a viedla
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta. Privítala všetkých prítomných.
Za zapisovateľku bola predsedajúcou určená zamestnankyňa mesta Iveta Fecková.
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli predsedajúcou určení títo poslanci MsZ:
Ing. Svetlana Pavlovičová
Lukáš Anderko
PREZENTÁCIA –19 poslancov
Predsedajúca oznámila, že z 31 poslancov je prítomných 19, čím skonštatovala, že
pokračovanie 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov je uznášaniaschopné.
Predsedajúca v úvode pripomenula aj zloženie návrhovej komisie:
Za Poslanecký klub OĽANO a nezávislí:
1. JUDr. Vladimír Feľbaba
2. Ing. Lenka Kohániová
Za Poslanecký klub SMER-SD, MOST-HÍD a nezávislí poslanci:
1. PaedDr. Miroslav Benko, MBA
2. Mgr. Peter Krajňák
Za Poslanecký klub KDH, NOVA a nezávislí:
1. Ing. Rastislav Mochnacký
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie o zmene člena návrhovej komisie z dôvodu neprítomnosti
Ing. Lenky Kohániovej, poslankyne mestského zastupiteľstva – Mestské zastupiteľstvo odvoláva
Ing. Lenku Kohániovú z návrhovej komisie a volí Ing. Martina Kovalčíka za člena návrhovej
komisie.
PREZENTÁCIA – 19 poslancov
HLASOVANIE č. 31: za: 19

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 525/2021
Predsedajúca uviedla, že program pokračovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
mesta Prešov bol schválený dňa 25.3.2021 uznesením č. 524/2021.
Program pokračovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bol na základe
predchádzajúceho hlasovania schválený takto:
10. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ
11. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
12. Zavedenie systému regulovaného parkovania v meste Prešov v Zóne č. 3 a v časti Zóny č. 4.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
MsÚ
13. Rôzne.
13.01. Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov – štátna hranica
Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
MsÚ
14. Interpelácie.
15. Všeobecná diskusia.
16. Záver.
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10. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ.
V poradí desiaty návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov (ďalej len „Rokovací poriadok“) predstavuje zmeny týkajúce sa najmä formy
a priebehu rokovania.
Členovia mestskej rady na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2021 svojím uznesením
č. 380/2021 odporučili Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť návrh dodatku č.10
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva a poveriť primátorku mesta vydať úplné znenie
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Nosná časť dodatku sa týka úpravy rokovania Mestského zastupiteľstva formou
videokonferencie. Úprava ostatných častí Rokovacieho poriadku týkajúca sa prezenčnej formy bude
predmetom ďalšieho dodatku pripraveného v najbližšom období.
I.
Úprava Rokovacieho poriadku v tejto časti je potrebná z dôvodu využitia komunikačných
technológií v spojitosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Novelizácia zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola uskutočnená Článkom I
zákona č. 73/2020 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva
vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon č. 73/2020 Z. z. nezasahuje do textu zákona
o obecnom zriadení, ale celá novelizácia sa nachádza v prechodných ustanoveniach a v § 30 − “
prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19“. Táto
právna úprava stanovuje pravidlá, ktoré sa uplatnia nielen počas núdzového stavu, ktorý existoval
v čase schválenia zákona, ale i v čase mimoriadnej situácie, ktorá môže byť spôsobená aj inou
formou krízovej situácie. Zákonné ustanovenie upravuje možnosti rokovania mestského
zastupiteľstva počas krízovej situácie dvoma spôsobmi. Prostriedkami komunikačnej technológie
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(napr. videokonferencia) – tento spôsob sa viac približuje štandardnému rozhodovaciemu procesu
v tom, že účastníci majú možnosť medzi sebou priamo komunikovať. Druhým spôsobom je
hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov − tento spôsob predstavuje podstatnú
odchýlku od štandardného rozhodovacieho procesu. Tento spôsob rokovania zastupiteľstva je
možný len v tom prípade, keď z vážnych dôvodov nie je možné uskutočniť rokovanie zastupiteľstva
prostriedkami komunikačnej technológie.
Návrh dodatku transponuje predmetné ustanovenie do Rokovacieho poriadku zastupiteľstva
pre účely technickej a právnej realizácie konania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie.
II.
Nakoľko Rokovací poriadok žiadnym spôsobom neupravoval zásady správania sa počas
rokovania mestského zastupiteľstva, navrhujeme doplniť ustanovenia, ktoré sú obsahom bodu č. 2
Dodatku č.10.
V texte návrhu dodatku je oproti materiálu predloženého do Mestskej rady v Prešove
namiesto slova „poslanec“ použité slovo „účastník rokovania“ z toho dôvodu, aby sa navrhnutá
regulácia správania týkala rovnako aj iných osôb prítomných na rokovaní, nielen poslancov
mestského zastupiteľstva.
III.
Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v tejto časti má
odstrániť zistenú nezrovnalosť medzi schváleným Rokovacím poriadkom v znení deviateho
dodatku na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 12.12.2018 a jeho následným
podpísaným znením. Pri príprave tohto materiálu na podpis bola nedopatrením odstránená veta
„Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prešove, zmeny a doplnky tohto rokovacieho
poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.“
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Svetlana Pavlovičová, PhDr. Rudolf Dupkala,
PhD., MBA, DBA, Ing. František Oľha, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Lukáš Anderko, JUDr.
Martin Eštočák, Ing. Renáta Fedorčíková a Mgr. Ján Andrejko, PhD., náčelník Mestskej polície
v Prešove.
Predsedajúca vyhlásila prestávku na zasadnutie návrhovej komisie.
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Predseda návrhovej komisie JUDr. Vladimír Feľbaba – „Ako zvolený predseda návrhovej
komisie konštatujem, že návrhová komisia sa zaoberala poslaneckými návrhmi pána poslanca
Eštočáka, pána poslanca Oľhu a pána poslanca Malagu. Konštatujem, že návrhová komisia
neschválila žiaden poslanecký návrh pána poslanca Eštočáka, ďalej návrhová komisia neschválila
poslanecký návrh pána poslanca Oľhu a ďalej návrhová komisia schválila poslanecký návrh pána
poslanca Malagu v časti Hlasovanie mestského zastupiteľstva ods. 2. Hlasovať možno iba o tých
návrhoch, ktoré boli predložené ústne a písomne v aplikácii (vypadol zvukový záznam) Digitálne
zastupiteľstvo, uložením vyplneného formulára na server na to určený alebo v chate aplikácie pre
videokonferenciu.“
Ing. František Oľha, poslanec mestského zastupiteľstva – „Ja by som chcel, aby sa hlasovalo
o mojom pôvodnom návrhu, keďže návrhová komisia sa s ním nestotožnila.“
Hlasovanie o návrhu Ing. Františka Oľhu, poslanca mestského zastupiteľstva – „Do bodu 21
sa dopĺňa na koniec: Poslanci majú v rozprave právo na faktickú poznámku, ktorou reagujú na
predchádzajúce vystúpenie poslanca s diskusným príspevkom a to najviac dvakrát v rámci každého
prerokovaného bodu programu. Na prednesenie faktickej poznámky sa poslanci hlásia až do doby
ukončenia diskusného príspevku, na ktorý chcú reagovať; predsedajúci udeľuje slovo na jej
prednesenie v poradí, v akom sa prihlásili. Faktická poznámka poslanca má prednosť pred všetkými
vopred prihlásenými s diskusným príspevkom a jej rozsah môže trvať maximálne 1 minútu. Aby sa
to po vzore NR, túto poslednú vetu doplnilo: Po vystúpení poslancov prihlásených s faktickými
poznámkami poskytne predsedajúci možnosť s faktickou poznámkou v rozsahu 1 minúty reagovať
aj rečníkovi, na ktorého reagovali poslanci faktickými poznámkami.“
PREZENTÁCIA – 25 poslancov
HLASOVANIE č. 32 za: 9

proti: 5

zdržalo sa: 10
nehlasovalo: 1

Návrh neprijatý.

Strana 6/22

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Výtlačok:

Mesto Prešov

Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – „Prvý
návrh Článok XII. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa dopĺňa o ods.
2, ktorý znie takto: ,,Rokovacím dňom je spravidla streda s tým, že rokovanie sa začína o 8. hodine
a pokračuje najdlhšie do 19. hodiny, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak."
PREZENTÁCIA – 22 poslancov
HLASOVANIE č. 33 za: 1

proti: 8

zdržalo sa: 11
nehlasovalo: 2

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – „Druhý
návrh v štvrtej časti zasadnutia v článku X. bod 9: Príslušný organizačný útvar MsÚ zverejní
materiály v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo poslancom mestského zastupiteľstva „nie 6 dní ale 13
dní“ pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.“
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 34 za: 2

proti: 5

zdržalo sa: 12
nehlasovalo: 2

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – „Tretí
návrh sa týka štvrtej časti zasadnutia, článku XVII. Interpelácie, kde sa dopĺňa odstavec 1 o text:
Poslanci sú ďalej oprávnení

interpelovať prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra,

náčelníka mestskej polície a riaditeľov organizácií zriadených mestom vo veciach týkajúcich sa ich
činnosti.“
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 35 za: 1

proti: 6

zdržalo sa: 12
nehlasovalo: 2

Návrh neprijatý.
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Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – Budeme
hlasovať o druhej zmene v tretej časti pána poslanca a to v článku XVII. ods. 2 sa mení takto:
Skrátenie písomnej odpovede „nie do 30 dní ale do 10 dní“ po zasadnutí mestského zastupiteľstva.
A v prípade písomnej interpelácie poslanca mimo zasadnutia zastupiteľstva interpelovaný odpovedá
do 10 dní od jej doručenia.
PREZENTÁCIA – 25 poslancov
HLASOVANIE č. 36 za: 5

proti: 3

zdržalo sa: 14
nehlasovalo: 3

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – Ďalší
návrh pána poslanca znie: v štvrtej časti zasadnutia mestského zastupiteľstva, článok XVII.
Interpelácie sa dopĺňa bod 4 a 5: Bod 4. Písomné znenia interpelácií poslancov prednesených na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva sa prikladajú k zápisnici a vedie sa o nich ako aj o ich
vybavení evidencia v Kancelárii prednostu Mestského úradu v Prešove. Bod 5. Poslanci môžu
kedykoľvek nahliadnuť do odpovedí na ktorúkoľvek interpeláciu.“
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 37 za: 5

proti: 4

zdržalo sa: 12
nehlasovalo: 2

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – Ďalším
piatym návrhom pána poslanca je: Ak interpelujúci poslanec nie je spokojný s písomnou
odpoveďou na svoju interpeláciu, oznámi to interpelovanému, najneskoršie však na najbližšom
riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Táto zmena sa týka opäť štvrtej časti článku XVII. je
to bod 6.“
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 38 za: 2

proti: 3

zdržalo sa: 14
nehlasovalo: 4

Návrh neprijatý.
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Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – Ďalší
návrh Rokovanie mestského zastupiteľstva sa dopĺňa o bod 4, ktorý znie takto, je tam doplnenie:
Občan môže vyjadriť svoj názor v diskusii ako samostatnom bode programu. O tom, či občan môže
vystúpiť v diskusii, rozhoduje na návrh predsedajúceho mestské zastupiteľstvo hlasovaním bez
rozpravy. Prihlášku do diskusie môže občan predložiť kedykoľvek pred začiatkom diskusie
zamestnancovi Kancelárie prednostu Mestského úradu v Prešove. Kto nie je prítomný v zasadacej
miestnosti vtedy, keď sa mu slovo udelí, stráca svoje poradie. Mestské zastupiteľstvo sa môže na
návrh predsedajúceho, alebo poslanca uzniesť bez rozpravy na obmedzení rozsahu diskusných
príspevkov.“
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 39 za: 5

proti: 2

zdržalo sa: 14
nehlasovalo: 2

Návrh neprijatý.

Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – Ďalší
návrh pána poslanca znie takto: V článku XXIV. sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: „V prípade, že niekto
ruší zasadnutie, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti, čo neplatí pre poslanca
mestského zastupiteľstva.“ V článku XVI. sa vyhadzuje ods. 2 a mení a dopĺňa sa ods. 3, 4, 5, 6,
ktorý znie takto: 2. Súhrnnú kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva vykonáva
jedenkrát za 3 mesiace hlavný kontrolór mesta.“ Tento bod vypadáva a nový bod 2 znie: Mestská
rada rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského
zastupiteľstva v úzkej súčinnosti s primátorom.
Bod 3. Mestský úrad a mestská polícia zabezpečujú realizáciu úloh stanovených uzneseniami
mestského zastupiteľstva a vykonávajú nariadenia.
Bod 4. Za splnenie jednotlivých úloh obsiahnutých v uznesení zodpovedá ten, komu sú úlohy
uložené alebo adresované a tiež jeho nadriadený.
Bod 5. Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva vykonáva:
a) mestské zastupiteľstvo pri uzneseniach, ku ktorým si vyhradí predloženie kontrolnej správy,
b) mestská rada, ktorá vykonáva súhrnnú kontrolu uznesení mestského zastupiteľstva
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a uznesení mestskej rady,
c) primátor, jeho zástupcovia, prednosta mestského úradu, vedúci útvarov a vedúci
odborov, ktorí zodpovedajú za úsek, do ktorého uznesenie patrí,
d) hlavný kontrolór,
e) vecne príslušné stále komisie, ktoré zaraďujú kontrolu plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva do svojich pracovných plánov,
f) Kancelária prednostu Mestského úradu v Prešove, ktorá vykonáva bežnú kontrolu plnenia úloh,
vyplývajúcich z uznesení a ich evidenciu; sústreďuje tiež správy o plnení uznesení
a predkladá o tom správu mestskej rade, pokiaľ to nebolo uložené výslovne príslušnému útvaru
alebo odboru mestského úradu
Bod 6. Súhrnnú kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva vykonáva jedenkrát
za 3 mesiace hlavný kontrolór mesta.“
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 40 za: 3

proti: 3

zdržalo sa: 12
nehlasovalo: 3

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martin Eštočák, poslanca mestského zastupiteľstva – Posledný
návrh znie, V článku VIII. Voľby členov mestskej rady, sa mení ods. 4 ktorý znie takto:
4. V zložení mestskej rady sa neprihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí,
a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve a volebných obvodov.
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 41 za: 0

proti: 5

zdržalo sa: 15
nehlasovalo: 3

Návrh neprijatý.
Predsedajúca – „Takže sa vrátime k návrhu návrhovej komisie, opäť poprosím predsedu
návrhovej komisie, pána Dr. Feľbabu, aby nám ešte raz zopakoval návrh, ktorý si osvojila návrhová
komisia a tiež poprosím, aby uviedol, že či je to doplnenie materiálu alebo či nahrádza celý materiál
iba týmto, lebo toto mi nebolo jasné z predloženého.“
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JUDr. Vladimír Feľbaba, predseda návrhovej komisie – „Pani primátorka, je to vlastne
doplnenie piatej časti to je Rokovanie mestského zastupiteľstva počas krízovej situácie a tam je
vlastne bod teraz je to 21 Hlasovanie mestského zastupiteľstva, tam je odsek 2, kde sa píše, že
predsedajúci postupuje pri určení poradia predkladania návrhov na hlasovania obvyklým spôsobom.
Hlasovať možno iba o tých návrhoch, ktoré boli predložené a teraz je tam doplnené slovíčko
„ústne“ a písomne v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo, uložením vyplneného formulára na server na
to určený alebo v chate aplikácie pre videokonferenciu, čiže iba dopĺňa sa tam slovíčko ústne.“
Predsedajúca – „Takže predložený materiál sa dopĺňa o slovíčko ústne v tomto. Budeme
hlasovať o tomto návrhu návrhovej komisie.“
Ing. Ľudovít Malaga, poslanec mestského zastupiteľstva – „Ja myslím, len tá formulácia
a pán viceprimátor ako predseda návrhovej komisie, lebo tak to teraz znie, že ústne a písomne. Mne
sa zdá, že by správne malo byť ústne alebo písomne a pokračuje všetko to ďalej ako je uvedené. Je
to myslené ústne alebo písomne a všetko s tým, čo je ďalej uvedené.“
Ing. Svetlana Pavlovičová, poslankyňa mestského zastupiteľstva – „V podstate kolega
Malaga mi zrejme už vysvetlil, mne nebolo jasné to slovíčko „a“, to znamená, chceme docieliť to,
až pri online rokovaní predloží niekto pozmeňujúci návrh a predloží ho len ústne, mám za to, že
bude vzaté na vedomie a teda budeme o ňom hlasovať, ako keby bol predložený, písomne. Tak
vtedy by som tam nedávala slovíčko „a“ lebo môže to evokovať, že musí aj ústne aj písomne ale
dajme tam alebo, resp. keď stačí toto na dovysvetlenie, že vieme o čom hlasujeme, tak sa s tým
stotožňujem.“
Predsedajúca – „Myslím, že to bolo jednoznačne tak, ako to potom pán poslanec Malaga
uviedol. Takže budeme hlasovať o tomto návrhu.“
PREZENTÁCIA – 22 poslancov
HLASOVANIE č. 42 za: 20

proti: 1

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 1
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Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 526/2021
11. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ.
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu je predkladaný na základe nasledovných výziev:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja − „Výzva pre región“,
vyhlásenej dňa 14.12.2020.
Detailnejší popis návrhu žiadosti o dotáciu tvorí súčasť vlastného materiálu − Návrhy na
podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
V mesiaci marec 2021 bolo odborom riadenia projektov plánované predloženie viacerých
žiadostí o nenávratné finančné príspevky (NFP) z prostriedkov EŠIF. Návrhy na podanie žiadostí
o poskytnutie NFP budú priebežne predkladané na rokovanie MsR a MsZ podľa aktuálne
vyhlásených výziev.
Dňa 1.3.2021 bola na

webovej

stránke

Riadiaceho

orgánu

pre

IROP

zverejnená

aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok IROP − rok 2021, verzia 3: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/ .
Predkladaná žiadosť o dotáciu a plánované žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj
plánované činnosti/aktivity sú v súlade s aktuálnym znením Programu rozvoja mesta Prešov na roky
2015-2020 s výhľadom do roku 2025 schváleného dňa 25.1.2016 uznesením MsZ č. 287/2016
a programovým rozpočtom mesta Prešov, kapitoly 9.1 Implementácia projektov na rok 2021
s výhľadom na roky 2022-2023.
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Uvedený materiál bol prerokovaný na zasadnutí:
1. Komisie MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 12.3.2021
2. Mestskej rady v Prešove dňa 10.3.2021
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Ing. Richard Drutarovský, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Svetlana Pavlovičová,
Mgr. Peter Krajňák, Ing. František Oľha, JUDr. Martin Eštočák a Ing. Magdaléna Artimová, vedúca
odboru riadenia projektov MsÚ, Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove,
Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie spolu so zmenou, ktorú predniesla Ing. Svetlana
Pavlovičová, MBA, poslankyňa mestského zastupiteľstva – „Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení
s názvom: „SANÁCIA HRADOBNÉHO MÚRA“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK
č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja – „Výzva
pre región“;
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
50 % celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom
znení.
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 43: za: 21

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 527/2021
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12. Zavedenie systému regulovaného parkovania v meste Prešov v Zóne č. 3 a v časti 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.
Predkladáme Vám návrh na „Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových
vozidiel v Zóne č. 3 a v časti Zóny č. 4“ na základe článku 14 ods. 4 „Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov č. 13/2019 v znení zmien a doplnkov o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov“ (ďalej VZN),
ktorý hovorí, že „o zavedení systému regulovaného parkovania v každej zóne rozhoduje mestské
zastupiteľstvo“. Po schválení tohto materiálu mesto Prešov ako prevádzkovateľ dočasného
parkovania na území mesta Prešov vydá prevádzkový poriadok v zmysle článku 11 ods. 7, teda
jeden mesiac pred zavedením zóny alebo časti zóny.
Po zavedení regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne, ktorá tvorí Zónu č. 1
a v lokalite Táborisko, ktorá tvorí Zónu č. 2, mesto Prešov ako prevádzkovateľ dočasného
parkovania na území mesta Prešov predpokladá od 1. mája zavedenie regulácie statickej dopravy aj
v Zóne č. 3, ktorú tvorí Ul. Štefánikova medzi ulicami Hviezdoslavova a Zápotockého,
Ul. Zápotockého medzi ulicami Štefánikova a Požiarnická, Ul. Hviezdoslavova medzi Ul. Kúpeľná
a Ul. Štefánikova, Ul. Kúpeľná, zjednosmernená Ul. Tarasa Ševčenka, Ul. Požiarnická,
Ul. Urbánkova, Sídlisko Duklianskych hrdinov, Ul. Záhradná, Ul. Reimscheidská (severozápadná
strana), severozápadná strana Ul. Okružná, Ul. Levočská (juhovýchodná strana medzi ulicami
Urbánkova a Reimscheidská) a v časti Zóny č. 4 na uliciach Janka Borodáča a Ul. Hviezdoslavova
(medzi ulicami Štefánikova a Pavlovičovo námestie).
Vzhľadom k tomu, že Zónu č. 3 tvoria väčšinou bytové domy, vo väčšej časti regulovanej
zóny parkovania je zavedené tarifné pásmo R – modré, ktoré je vyhradené pre parkovanie
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rezidentov zóny a pásmo C − zelené, ktoré bude zavedené na Kúpeľnej ulici pre parkovanie
návštevníkov ZŠ Kúpeľná a okolitých prevádzok.
Aby bolo možné vyriešiť státie rezidentov z bytových domov na ulici Tarasa Ševčenka, ktoré
nemajú dobudované parkovacie miesta vo vnútroblokových priestoroch, navrhujeme zjednosmerniť
ulicu Tarasa Ševčenka v smere od Kúpeľnej ulice a na ľavej strane tejto miestnej komunikácie
vytvoriť 91 pozdĺžnych parkovacích miest. Toto riešenie si vyžiada presmerovanie jednej strany
linky č. 12, ktorá chodila po ulici Tarasa Ševčenka obojsmerne, na Zápotockého ulicu a to v časti od
križovatky ulíc Požiarnická − Zápotockého po križovatku ulíc Zápotockého – Štefánikova v smere
od Sídliska III do nemocnice, pričom opačná strana linky by bola zachovaná. Na ulici Zápotockého
sa vytvoria dve nové zastávky na znamenie, jedna pri malej železničnej stanici a druhá pred
križovatkou s ulicou Kúpeľná.
V Zóne č. 3 a časti Zóny 4 budú spoplatnené parkovacie miesta vyznačené vodorovným
a zvislým dopravným značením, nakoľko po zavedení systému regulácie parkovania bude možné
parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. Už nebude možné vo vyznačenej „Zóne
parkovania“ odstaviť vozidlo na komunikácii, chodníku alebo na zeleni. Takéto konanie je v zmysle
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke považované za priestupok a bude sankcionované.
Spoplatnenie regulovaného systému parkovania v predmetných zónach sa riadi prílohou č. 2
(cenník dočasného parkovania) k VZN č. 13/2019 v znení zmien a doplnkov. V týchto zónach
v rezidentských tarifných pásmach nebudú umiestnené parkovacie automaty. Rezident bude
v zmysle prevádzkového poriadku žiadať prevádzkovateľa o vydanie rezidentskej parkovacej karty,
ktorá bude viazaná na evidenčné číslo vozidla (EČV), ktoré bude zároveň jedinečným
identifikátorom daného rezidenta. Výška parkovného, teda finančná úhrada za užívanie parkovacieho
miesta, závisí od toho, v akej zóne a v akom tarifnom pásme sa dané parkovisko nachádza. Parkovné
je možné uhradiť aj SMS platbou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, cez ktorú bude možné
aj vyhľadávať údaje o parkovacom systéme a platiť parkovné bezhotovostnou platbou.
Komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorá sa mala konať
9.3.2021 nebola uznášania schopná, preto sa uskutočnilo hlasovanie per rollam, ktorým predmetná
komisia materiál odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť.
Dňa 10.3.2021 Mestská rada hlasovaním uznesenie k predmetnému materiálu neprijala.
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V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Renáta Fedorčíková, doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,
MPH, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Martin Kovalčík, PhDr. Janette Langová, Ing. Rastislav
Mochnacký, Ing. Svetlana Pavlovičová, Ing. František Oľha, Ing. Jozef Demčák, Ing. Juraj Hudáč,
RNDr.

Zuzana

Bednárová,

PhD.,

Ing.

Ľudovít

Malaga,

JUDr.

Vladimír

Feľbaba

a Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove, Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci
odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ, Ing. Darina Sýkorová z referátu
strategického rozvoja dopravy, JUDr. Valéria Krenická, právnička Kancelárie prednostu MsÚ.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené v písomnom materiáli.
PREZENTÁCIA – 22 poslancov
HLASOVANIE č. 44: za: 13

proti: 0

zdržalo sa: 7
nehlasovalo: 2

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 528/2021
Rôzne:
13.01 Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov – štátna
hranica Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska.
_______________________________________________________________________________
Predkladá:
Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
Materiál tvorí písomnú prílohu zápisnice.
Materiál predložila Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia
a dopravnej infraštruktúry MsÚ.
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Nadradená dopravná infraštruktúra je veľmi dôležitým prvkom pre zvyšovanie kvality
života obyvateľov. Budovanie rýchlostnej komunikácie R4 na území Prešovského kraja, v úseku
Prešov – štátna hranica s Poľskom prinesie viacero pozitívnych dopadov. Mestá a obce budú
odbremenené od tranzitnej dopravy, znížia sa negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie
občanov týchto obcí a miest, (hluk, exhaláty, vibrácie, vysoká frekvencia nákladných vozidiel
spôsobujúca nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov premávky, chodcov a cyklistov).
V neposlednom rade dobudovaním tejto komunikácie očakávame prílev nových investorov do
oblastí severovýchodného Slovenska, ktorí vyžadujú napojenie na nadradenú cestnú infraštruktúru.
Príchod investorov ovplyvní pozitívne aj nárast pracovných miest a zníženie vysokej
nezamestnanosti v kraji.
Komisia pre územný plán výstavbu, dopravu a životné prostredie mesta Prešov prerokovala
na svojom februárovom zasadnutí informatívnu správu o postupe realizácie stavby Rýchlostná cesta
R4, ktorú predniesol zástupca spoločnosti NDS, a. s., Ing. M. Šima. Informoval o stave prípravy
tejto stavby, ktorá je v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. V prípade úspešného
ukončenia VO sa predpokladá začiatok stavby na jeseň roku 2022 výrubom stromov po ukončení
vegetačného obdobia.
Z uvedeného vyplýva, že stavba je zaradená v pláne investícií NDS a bude sa realizovať
s tým, že jej financovanie nie je uzavreté.
Prílohou materiálu sú informácie o aktivitách Prešovského samosprávneho kraja na podporu
výstavby rýchlostnej cesty R4.
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Ing. Richard Drutarovský.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie spolu s návrhom PaedDr. Miroslava Benka, MBA,
poslanca mestského zastupiteľstva – „Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov konštatuje, že pre rozvoj
mesta Prešov, severovýchodného Slovenska i Európskej únie je nevyhnutné dobudovanie
rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1; podporuje pokračovanie realizácie stavby
rýchlostnej komunikácie R4 na území Prešovského kraja; žiada Ministerstvo dopravy a výstavby
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SR a NDS vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby R4 – 2. etapy severného obchvatu
mesta Prešov v plnom profile.“
PREZENTÁCIA – 22 poslancov
HLASOVANIE č. 45: za: 22

proti: 0

zdržalo sa: 0
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 529/2021

14. Interpelácie.
_______________________________________________________________________________
V rozprave vystúpili – Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta, poslanci MsZ –
Igor Kivader, Ing. Richard Drutarovský, Ing. Svetlana Pavlovičová, JUDr. Vladimír Feľbaba,
Zuzana Tkáčová, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PhDr. Marcela
Antolová, Ing. Renáta Fedorčíková, Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Martin Kovalčík.
Vedenie prevzal JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta.
15. Všeobecná diskusia.
________________________________________________________________________________
V rozprave vystúpili – JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ –
Ing. Richard Drutarovský, Ing. František Oľha, RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., JUDr. Martin
Eštočák, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, PaedDr. Slávka Čorejová, Lukáš Anderko, Igor Kivader,
Ing. Ľudovít Malaga, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Jozef Demčák.
Hlasovanie o návrhu Ing. Františka Oľhu, poslanca mestského zastupiteľstva – „Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta Prešov zabezpečiť urýchlene prípravu návrhu
alternatívneho alebo dočasného premostenia z ulice Rusínskej smerom na Lesík delostrelcov.
Zároveň žiadame prerokovať tento návrh vrátane finančného krytia v príslušných komisiách
mestského zastupiteľstva a pripraviť návrh uznesenia a rozpočtového opatrenia v čo najkratšom
čase.“
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PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 46: za: 11

proti: 0

zdržalo sa: 8
nehlasovalo: 4

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu RNDr. Zuzany Bednárovej, PhD., poslankyne mestského zastupiteľstva
– „Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú,
aby zabezpečila prípravu materiálov týkajúcich sa revitalizácie ihriska v areáli ZŠ Mukačevská
s väzbou na zabezpečenie finančného krytia na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.“
PREZENTÁCIA – 23 poslancov
HLASOVANIE č. 47: za: 18

proti: 0

zdržalo sa: 5
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 530/2021
Hlasovanie o návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA, poslanca mestského zastupiteľstva –
„Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú, aby
pripravila finančné prostriedky do materiálu rozpočtové opatrenia na najbližšiu finančnú komisiu na
detské prvky pre vnútroblok ulica Važecká-Švábska na Sídlisku Šváby.“
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 48: za: 11

proti: 0

zdržalo sa: 6
nehlasovalo: 4

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 531/2021
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Hlasovanie o návrhu Igora Kivadera, poslanca mestského zastupiteľstva – „Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú o opätovné
prehodnotenie rozhodnutia k stolnotenisovej hale na Mukačevskej ulici.“
PREZENTÁCIA – 21 poslancov
HLASOVANIE č. 49: za: 14

proti: 0

zdržalo sa: 7
nehlasovalo: 0

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 532/2021
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martina Eštočáka, poslanca mestského zastupiteľstva –
„Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov poveruje primátorku mesta Prešov identifikovať zodpovedné
osoby za pochybenie pri výbere firmy na parkovaciu politiku (Informačný systém automatizovanej
regulácie parkovania – IS ARP) a pokutu im v tejto veci uloženú Úradom pre verejné obstarávanie
zosobniť a informovať o tom mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov.“
PREZENTÁCIA – 20 poslancov
HLASOVANIE č. 50: za: 7

proti: 0

zdržalo sa: 10
nehlasovalo: 3

Návrh neprijatý.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Martina Eštočáka, poslanca mestského zastupiteľstva –
„Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta Prešov, aby po a) zabezpečila
okamžitý audit všetkých verejných priestranstiev v meste Prešov, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života; po b) zariadila prípravu okamžitých prostriedkov na odvrátenie havarijného stavu komplexu
na Exnárovej ulici; po c) zaradila rekonštrukciu komplexu na Exnárovej ulici do plánu investícií pre
rok 2022 z dôvodu, aby sa vyriešil komplexnejšie zlý stav. Termín, čo najskôr.“
PREZENTÁCIA – 17 poslancov
HLASOVANIE č. 51: za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 4
nehlasovalo: 7

Návrh neprijatý.
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Hlasovanie o návrhu Ing. Juraja Hudáča, poslanca mestského zastupiteľstva – „Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov ukladá hlavnému kontrolórovi mesta uskutočniť kontrolu procesu
verejného obstarávania zákazky „Informačný systém automatizovanej regulácie parkovania –
IS ARP“. Po ukončení kontroly bezodkladne informovať mestské zastupiteľstvo. Termín: do 31.
mája 2021.“
PREZENTÁCIA – 20 poslancov
HLASOVANIE č. 52: za: 20

zdržalo sa: 0

proti: 0

nehlasovalo: 0
Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie
číslo: 533/2021

16. Záver.
_______________________________________________________________________________
JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta o 20.00 hod. – „Týmto bol program
pokračovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov vyčerpaný. Ďakujem všetkým
za účasť a vyhlasujem dnešné pokračovanie 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva za ukončené.“

Zápisnica z pokračovania 23. 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
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Iveta Fecková, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Svetlana Pavlovičová, v. r.
Lukáš Anderko, v. r.
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