
...   

1 

 

 

Z Á P I S N I C A  

z  XIX.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove 

konaného dňa 26. 9. 2013  

 

1. Otvorenie 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, dámy a páni, 

v zmysle ustanovenia § l2 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a čl. VI. bod 1. Rokovacieho poriadku otváram              

19. zasadnutie mestského zastupiteľstva,  na ktorom Vás  vítam.  

Zároveň mi dovoľte, aby som  na dnešnom zasadnutí privítal hostí, riaditeľov 

obchodných spoločností,  mestských podnikov a inštitúcií, zástupcov  médií a 

občanov mesta. 

Vážené pani poslankyne, páni poslanci,  žiadam Vás o prezentáciu na 

dnešnom zasadnutí.  

 Konštatujem, že z 25 zvolených poslancov je prítomných 23, čím je mestské 

zastupiteľstvo uznášania schopné. Z dnešného zastupiteľstva sa ospravedlnili: MUDr. 

Helena Leščišinová a MUDr. Peter Petruš, obaja z pracovných dôvodov. 

 

2. Schválenie programu 

 Návrh programu  19. zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali 

písomne spolu s pozvánkou.  

Pred začiatkom dnešného rokovania Vám boli rozdané doplnky č. 1 k bodu č. 10 

a tým je Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta označený ako 10a) a tiež 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k materiálu 14/b. Zároveň sťahujem na 

žiadosť predkladateľa materiál pod bodom č. 10 – návrh nájmu nehnuteľného 

majetku mesta, po žiadosti oboch poslaneckých klubov sťahujem z dnešného 

rokovania z materiálu č. 11 Návrh nakladania s majetkom mesta bod č. 28. 

Má niekto pripomienky k navrhovanému programu  dnešného rokovania? 

Ak tomu tak nie je pristúpime k hlasovaniu o programe  19. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.    
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Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava) 

5. Správa o výsledkoch kontroly (rozprava) 

6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 

2013, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2013 (rozprava) 

6.a)  Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2013   

  v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2013 (rozprava) 

6.b) Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013    

       v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o.,BTS, s. r. o.     

       (rozprava) 

7.  Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na 

rok 2013 (rozprava) 

8. Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 (rozprava) 

9. Návrh na zmenu plánu: 

a) technického zhodnotenia na rok 2013 v spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava) 

b) investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 (rozprava) 

10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava) 

11. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) 

12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách 

za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava) 

13. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl (rozprava) 

14. Investičné zámery Mesta Bardejov: 

a) návrh investičného zámeru rekonštrukcie futbalového štadióna v Bardejove 

a prípravy atletickej dráhy (rozprava) 

b) návrh investičného zámeru rekonštrukcie chodníka na ul. Dlhý rad - úsek od 

OD Centrum-ul. Nový sad (rozprava) 

c) informácia o stave prípravy investičného zámeru zvýšenia energetickej 

a ekonomickej efektívnosti systému VO v meste Bardejov (rozprava) 

15. Manažment plán lokality svetového dedičstva UNESCO  Bardejov (rozprava) 

16. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na 

zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2013 (rozprava) 

17. Interpelácie 

18. Záver        

 

Hlasovanie č. 1 – bod  č. 2 – Schválenie programu 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 2 – schválené  

Konštatujem, že program    19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, prvého 

jarného, keďže dnes je prvý jarný deň,  bol schválený.  
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3. Voľba návrhovej   komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky 

Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:  

1. pani poslankyňa Eva Kučová 

2. pani poslankyňa Veronika Marková 

3.  pani poslankyňa Eva Hudáková 

4.  pán poslanec Ján Mika 

5.  pán poslanec Anton Blajsko 

Hlasovanie č. 2 – bod  č. 3 – Voľba návrhovej   komisie, určenie overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené  

Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená.  

Žiadam členov  schválenej návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto v 

rokovacej sále a zvolili si  predsedu. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia MsZ určujem p. Milana 

Kapca a p. Miroslava Bejdu. Za zapisovateľku určujem  Ing. Elenu Volčkovovú. 

 

4. Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení mestského 

zastupiteľstva v Bardejove 

Informáciu ste obdržali písomne spolu s pozvánkou na dnešné  rokovanie. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, dal návrh 

na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 3 – bod  č. 4 – Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení 

uznesení mestského zastupiteľstva v Bardejove – ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 4 – bod  č. 4 – Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení 

uznesení mestského zastupiteľstva v Bardejove – MsZ A) berie na vedomie – 

informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 23-47/2013 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

5. Správa o výsledkoch kontroly 

Správu ste obdržali písomne. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, 

keďže sa nikto neprihlásil, dal návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 5 – bod  č. 5 –Správa o výsledkoch kontroly– ukončenie 

rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 6 – bod  č. 5 – Správa o výsledkoch kontroly – MsZ A) berie na 

vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie jún – 

september 2013 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

6. Plnenie  programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových 

organizácií za I. polrok  2013, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta 

k 30.06.2013 

Plnenie rozpočtu  a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok      a záväzkov  k 30.6. 

2013 v mestskom podniku Bapos a v Plnenie rozpočtu v Základnej umeleckej škole 

Michala Vileca. 



...   

5 

 

 

Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení     investičného plánu 

k 30.6.2013 v obchodných  spoločnostiach      mesta Bardbyt, s.r.o., Bardterm, s.r.o., 

BTS, s.r.o. 

 

Materiál  ste obdržali písomne,  vrátane stanovísk dozorných rád jednotlivých 

obchodných spoločností. Plnenie rozpočtov  bolo prerokované na zasadnutiach  

finančnej komisie a na rokovaní mestskej rady, ktorá ich  odporučila schváliť. Ing. 

Miloš Mikula predniesol stručné plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2013. 

Skonštatoval, že hospodárenie mesta bolo stabilné, príjmy sa napĺňajú síce pomalším 

tempom.  V bežnom rozpočte bolo dosiahnuté plnenie daňových príjmov na úrovni 

52,89 %, nedaňové príjmy na úrovni 48,48 % schváleného rozpočtu. Plnenie bežných  

grantov a transferov na dotačných účtoch prekročilo požadovanú úroveň najmä kvôli 

plnému vykrytiu dotácie na prevádzku zariadení pre seniorov zo strany MPSVaR a je 

na úrovni 64,03 %. Počas I. polroka neboli krátené dotácie rozpočtovým 

organizáciám, neštátnym školským zariadeniam, zálohy na príspevok Baposu ani 

ZUŠ M. Vileca. Príjmy kapitálového rozpočtu aj s kapitálovými grantmi sa splnili na 

66,93 % najmä vďaka dotácii na rekonštrukciu ZpS Topľa. Vlastné kapitálové príjmy 

mesta dosiahli úroveň len 13,49 %.Problém spôsobila aj nepridelená dotácia na 

záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Kapitálové výdavky boli čerpané na 35,97 

% najmä z grantových a úverových príjmov. Pri finančných operáciách sa čerpalo 

z bežného a kapitálového rezervného fondu, z fondu na ochranu prírody, z fondu 

spolufinancovania grantov a čerpal sa úver vo výške 23 174 €. Vo výdavkových 

finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov spolu vo výške 442 886 €. 

Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií sa vyvíjali podľa plánovaného 

schváleného rozpočtu. Pri pohľadávkach je zrejmý mierny pokles stavu pohľadávok 

a to o 2,6 %. Vysoký je najmä stav pohľadávok z dane z nehnuteľnosti. Oproti 

polroku roku 2012 došlo k výraznému poklesu záväzkov mesta  a to o 1,38 mil. €, čo 

je pokles o 32, 5 %. Poklesli hlavne záväzky voči dodávateľom a to o 1,5 mil. €. 

Poklesli záväzky z leasingu, záväzky voči spoločnosti Váhostav, a. s. sú stále 

najvyššie. Hospodárenie mesta a rozpočtových organizácií, plnenie príjmov, čerpanie 

výdavkov vrátane hospodárenia s majetkom mesta, vývoj pohľadávok a záväzkov je 

predmetom mesačného monitoringu Ministerstva financií SR.  

 

 Primátor mesta následne otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
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 RNDr. Vladimír Savčinský 

 vývoj prekvapujúco nie je až taký zlý. Príjmy  a výdavky bežného rozpočtu sú 

zastabilizované, ale je nezodpovedné zo strany štátu prijímať marketingové ťahy 

formou „memoranda“ o znižovaní výdavkov na strane samosprávy. Smutné je aj to, 

že tohto roku štát nedal mestu dotáciu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.  

 

 MUDr. Andrej Havrilla 

 mesto pristupuje ku svojim povinnostiam zodpovedne a sa stotožňujem 

s mojim predrečníkom. 

  

 MUDr. Boris Hanuščak 

 verím tomu, že už nabudúci rok štát pošle dotáciu na záchranu a obnovu 

kultúrnych pamiatok. 

 

Hlasovanie č. 7 – bod  č. 6 – Plnenie programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013, hodnotenie a vývoj 

pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2013 a mestom zriadených organizácií 

a obchodných spoločností – ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

Hlasovanie č. 8 – bod  č. 6 – Plnenie programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013, hodnotenie a vývoj 

pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2013 a mestom zriadených organizácií 

a obchodných spoločností – MsZ  A) berie na vedomie Plnenie programového 

rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2013, 

Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2013 

a hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2013 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 9 – bod  č. 6 – Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor 

pohľadávok  a záväzkov k 30. 6. 2013  v m.p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. 

Vileca k 30. 6. 2013 – MsZ A) berie na vedomie – plnenie rozpočtu a hospodárskych 

úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2013 v m. p. Bapos 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 10 – bod  č. 6 – Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor 

pohľadávok  a záväzkov k 30. 6. 2013  v m.p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. 

Vileca k 30. 6. 2013 – MsZ A) berie na vedomie – plnenie rozpočtu Základnej 

umeleckej školy M. Vileca v Bardejove za II. polrok 2013 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 11 – bod  č. 6 – Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav 

v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 v obchodných spoločnostiach mesta 

Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o. – MsZ berie na vedomie – plnenie 

rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 

v obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 12 – bod  č. 6 – Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav 

v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 v obchodných spoločnostiach mesta 

Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o. – MsZ berie na vedomie – plnenie 

rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 

v obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov 
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 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

Hlasovanie č. 13 – bod  č. 6 – Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav 

v plnení investičného plánu k 30. 6. 2013 v obchodných spoločnostiach mesta 

Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o. – MsZ berie na vedomie – plnenie 

rozpočtu a hospodárskych úloh BTS, s. r. o. Bardejov k 30. 6. 2013 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

7. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených 

rozpočtových organizácií  na rok 2013 

 

Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii a na zasadnutí mestskej rady, 

ktorá ho odporučila, po zapracovaní pripomienok  schváliť. Ing. Miloš Mikula uviedol 

stručný návrh – hlavné zmeny sú uvedené v dôvodovej správe. Celková zmena 

rozpočtu zaraďuje do príjmov 301 tis. €, ktoré sa zároveň premietajú do bežných aj 

kapitálových výdavkov. Okrem tohto návrh obsahuje aj zmenu vo výdavkovej časti 

rozpočtu presunom medzi položkami. Následne stanovisko predniesol Ing. Miloš 

Dvorský, predseda finančnej komisie, ktorý skonštatoval, že finančná komisia 

odporúča predložený návrh schváliť. 

Keďže sa už nikto do rozpravy neprihlásil, primátor dal návrh na ukončenie 

rozpravy. 

  

Hlasovanie č. 14 – bod  č. 7 –Návrh na III. zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 – ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 15 – bod  č. 7 –Návrh na III. zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 – MsZ A) schvaľuje III. 

zmenu rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 podľa 

prílohy č. 1 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

8. Návrh zmeny príspevku mesta pre mestský podnik  Bapos na rok 2013 

 

Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a na rokovaní mestskej rady, 

ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže 

sa nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 16 – bod  č. 8 –Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos 

na rok 2013– ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 17 – bod  č. 8 – Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos 

na rok 2013– MsZ schvaľuje Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 

podľa prílohy č. 1 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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9. Návrh na zmenu plánu a technického zhodnotenia na rok 2013 v spol.  

Bardbyt, s.r.o. a  investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 

Návrh bol prerokovaný na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila 

schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, 

podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 18 – bod  č. 9 –Návrh na zmenu plánu a technického 

zhodnotenia na rok 2013 v spol. Bardbyt, s. r. o. a investičných akcií v tepelnom 

hospodárstve pre rok 2013– ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 19 – bod  č. 9- Návrh na zmenu plánu a technického 

zhodnotenia na rok 2013 v spol. Bardbyt, s. r. o. a investičných akcií v tepelnom 

hospodárstve pre rok 2013 – MsZ schvaľuje Zmenu plánu technického 

zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2013 podľa 

prílohy č. 1  

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 20 – bod  č. 9- Návrh na zmenu plánu a technického 

zhodnotenia na rok 2013 v spol. Bardbyt, s. r. o. a investičných akcií v tepelnom 

hospodárstve pre rok 2013 – MsZ schvaľuje Zmenu plánu investičných akcií 

v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 podľa prílohy č. 2 

 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta 

Návrh bol prerokovaný v komisii správy majetku a na zasadnutí mestskej 

rady, ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, 

keďže sa nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 21 – bod  č. 10 –Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta– 

ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 22 – bod  č. 10 –Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta– 

MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod č. 1 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 23 – bod  č. 10 –Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta– 

MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod č. 2 

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 24 – bod  č. 10 –Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta– 

MsZ schvaľuje podnájom nehnuteľného majetku mesta v časti II., bod č. 1,2 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 25 – bod  č. 10 –Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta– 

MsZ schvaľuje podnájom nehnuteľného majetku mesta  - doplnok Bardbyt, časť I., 

bod 1 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

11. Návrh nakladania s majetkom mesta  

  Návrh bol prerokovaný na zasadnutiach komisie správy majetku a na 

zasadnutiach  mestskej rady,  ktorá ho odporučila schváliť. Žiadam vedúceho  

oddelenia správy majetku pána Ing. Mochnackého, aby predložený materiál  uviedol. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, 

podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 26 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- 

ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 27 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –I. predaj nehnuteľností bod č. 3- predaj pozemku v k. ú. Mokroluh 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

Hlasovanie č. 28 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –I. predaj nehnuteľností bod č. 4 – SR – Slovenská správa ciest, 

Bratislava 



...   

13 

 

 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 29 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –I. predaj nehnuteľností bod č. 5 – Ing. Miroslav Matys, Raslavice 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 30 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –I. predaj nehnuteľností bod č. 6 – Daniel Čupa, Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 31 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –II. prenájom nehnuteľnosti bod č. 11 – Andrej Miko Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 32 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –II. prenájom nehnuteľností bod č. 12 – Ing. Vladimír Hajdu Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 33 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –II. prenájom nehnuteľností bod č. 13 – Ing. Viliam Hudák, Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 34 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –II. prenájom nehnuteľností bod č. 14 – spol. Makos, a. s. Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 35 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –III. predĺženie doby nájmu  bod č. 15 – Jozef Olšanský, Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 36 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –III. predĺženie doby nájmu  bod č. 16 – MUDr. Mária Petrušová, 

Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

Hlasovanie č. 37 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –IV. zámenu nehnuteľností bod č. 17 – Ján Miškanin, Bardejov 
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 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 38 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –IV. zámenu nehnuteľností bod č. 18 – spol. Makos Trade, s. r. o. 

Bratislava  

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 39 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –VI. zriadenie vecného bremena bod č. 22, VVS, a. s. Košice  

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 40 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –VII. zníženie kúpnej ceny  bod č. 26 – Ľudmila Udičová, Mgr. Jozef 

Udič, Mgr. Jana Udičová, Mgr. Tomáš Udič, Bardejov  

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 41 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –VIII. doplnenie a zmenu uznesení MsZ bod č. 29 SCHOTT, s. r. o., 

Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 42 – bod  č. 11 –Návrh nakladania s majetkom mesta- MsZ A) 

schvaľuje –I. predaj nehnuteľností  body č. 1,2,7,8,9,10, V. odkúpenie 

nehnuteľností body č. 19, 20, 21, VI. zriadenie vecného bremena body č. 23, 24, 25, 

VIII. doplnenie a zmenu uznesení MsZ bod č. 27, X. zaradenie nehnuteľného 

majetku do majetku mesta a následné zverenie do správy bod č. 31, XI. Návrh na 

prevzatie objektu do majetku mesta a následné zverenie do  správy bod č. 32, XII. 

Odňatie neupotrebiteľného hnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta pod 

bodom č. 34, B) neschvaľuje I. predaj nehnuteľností body č. 41, 42, II. zámenu 

nehnuteľností bod č. 43 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

12. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov 

č. 109/2011 o  sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 

Návrh  bol prerokovaný na zasadnutí komisie bytovej, soc. pomoci a 

zdravotníctva a na rokovaní   mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Návrh 

zmien vo VZN stručne predniesla Mgr. Anna Kurillová, spočíva iba v jednej časti – 

úhrada za ubytovanie pre nové priestory v areáli ZpS „Čergov“.MUDr. Andrej 

Havrilla, predseda komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva pri MsZ v Bardejove 

skonštatoval, že komisia prerokovala návrh a odporúča ho schváliť. Primátor mesta 

otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, podal návrh na jej 

ukončenie. 
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Hlasovanie č. 43 – bod  č. 12 –Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov 

č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bardejov – ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Chcem Vás ešte upozorniť, že na schválenie zmien a doplnkov všeobecne 

záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas minimálne trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie č. 44 – bod  č. 12 –Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov 

č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Bardejov – MsZ schvaľuje zmeny a doplnky  VZN Mesta 

Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

13. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl   

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie školstva a telesnej kultúry a na 

rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila  schváliť. Primátor mesta otvoril 

rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 45 – bod  č. 13 –Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl – 

ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 46 – bod  č. 13 –Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl – 

MsZ schvaľuje A) dodatky k zriaďovacím listinám škôl (ZŠ Komenského 23, 

Bardejov, ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, ZUŠ M. Vileca) 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

14. Investičné zámery Mesta Bardejov: 

      a., návrh investičného zámeru rekonštrukcie futbalového štadióna 

v Bardejove a prípravy atletickej dráhy, 

b., návrh investičného zámeru rekonštrukcie chodníka na ul. Dlhý  rad, úsek 

od Obchodného domu Centrum – ulica Nový sad, 

c., informácia o stave prípravy investičného zámeru zvýšenia energetickej 

a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste Bardejov 

Návrhy  boli prerokované na zasadnutí mestskej rady, ktorá ich odporučila 

schváliť.  Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

 

RNDr. Vladimír Savčinský 

pri zámere rekonštrukcie futbalového štadióna som mal problém, ale 

nepodarilo sa mi nájsť nikoho, kto by spochybnil tento zámer. Ale, je tu riziko 

ďalšieho financovania prevádzky, dodatočného vybavenia, atď. pretože sa to môže 

určite stať tak ako pri zimnom štadióne. Atletický štadión je moja srdcová záležitosť,  

a tiež to nie je jednoduché. Podľa mňa by bolo dobré možno radšej financovať do 

športovej haly. A tiež si myslím, že futbal by mali financovať podnikateľské subjekty, 

nie mesto. 

 

Keďže sa už nikto neprihlásil do rozpravy, primátor mesta podal návrh na jej 

ukončenie. 
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Hlasovanie č. 47 – bod  č. 14 –Investičné zámery Mesta - ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 48 – bod  č. 14 –Investičné zámery Mesta – MsZ A) schvaľuje – 

Investičnú akciu "Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna", ktorá bude 

realizovaná v rámci projektu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi Slovenským 

futbalovým zväzom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, za finančnej spoluúčasti Mesta vo výške 40% nákladov – 500 tis. EUR, 

Investičný zámer výstavby atletického štadióna na území mesta Bardejov, ktorého 

parametre budú zodpovedať oficiálnym štandardom pre usporiadanie atletických 

súťažných podujatí, B) odporúča PRIMÁTOROVI MESTA - rokovať s 

predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja o otázkach prípravy a 

podmienkach spoločného postupu pri realizácii investičného zámeru "Výstavba 

atletického štadióna v meste Bardejov". 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 2 – schválené  

 

Hlasovanie č. 49 – bod  č. 14 –Investičné zámery Mesta – MsZ A) schvaľuje 

Investičný zámer  "Rekonštrukcia chodníka - ul. Dlhý rad v Bardejove (úsek od OD 

Centrum - ul. Nový sad).– b) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pre 

dodávateľský úver na investičnú akciu "Rekonštrukcia chodníka - ul. Dlhý rad v 

Bardejove (úsek od OD Centrum - ul. Nový sad). 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 50 – bod  č. 14 –Investičné zámery Mesta – MsZ A) schvaľuje 

Zastavenie prípravy realizácie investičného zámeru "Zvýšenie energetickej a 

ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste Bardejov ". 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

sme na začiatku cesty a veľmi by ma potešilo, keby raz v  budúcnosti ktosi kto 

príde povedal to, čo povedali zodpovední projektanti, ktorí si boli obzrieť v lete náš 

štadión a padla jedna veta, ktorá patrí ku chvále všetkých tých, ktorí sa pričinili, že ten 

štadión sa postavil a povedali „ váš futbalový štadión je významne nadčasový. 

Budeme veľmi pozorne sledovať celú túto aktivitu, tak aby to bolo pre mesto 

ekonomicky zvládnuteľné a aby to znamenalo estetizáciu, skrášlenie a vytvorenie 

polyfunkčného štadióna. Ak to bude tak, tak myslím si, že sme urobili správny krok.  

 

 

15. Manažment plán lokality svetového dedičstva UNESCO Bardejov 

Návrh  bol prerokovaný na rokovaní   mestskej rady, ktorá ho odporučila 

schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto neprihlásil 

do rozpravy, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 51 – bod  č. 15 –Manažment plán lokality svetového dedičstva 

UNESCO Bardejov - ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 51 – bod  č. 15 –Manažment plán lokality svetového dedičstva 

UNESCO Bardejov – MsZ A) schvaľuje – Dokument „Manažment plán lokality 

svetového dedičstva UNESCO Bardejov 
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 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené  

 

16. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií mestského 

zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva a  neposlancov na 

zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva za I. polrok 2013 

Vyhodnotenie  účasti  ste obdržali písomne. Materiál bol prerokovaný na 

zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila predložiť. Primátor mesta otvoril 

rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, primátor mesta 

podal návrh na jej ukončenie. 

 

 

Hlasovanie č. 53 – bod  č. 16– Vyhodnotenie účasti poslancov na 

zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva a  neposlancov na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva za 

I. polrok 2013- ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 54 – bod  č. 16– Vyhodnotenie účasti poslancov na 

zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva a  neposlancov na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva za 

I. polrok 2013 – MsZ berie na vedomie Vyhodnotenie účasti poslancov na 

zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva a  neposlancov na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva za 

I. polrok 2013 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené  
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17. Interpelácie 

Na dnešné rokovanie neboli predložené žiadne interpelácie, preto končím bod 

interpelácie.  

 

 18. Záver 

Vážené pani poslankyne,  páni poslanci, vážení hostia, naplnili sme program 

dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďakujem členom návrhovej komisie 

i Vám všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí. Pred úplným záverom mi ešte dovoľte 

Vás všetkých pozvať na slávnostný ceremoniál uvedenia do života 

SENIORCENTRA, ktorý   je naplánovaný na 15. októbra 2013 so začiatkom o 10-tej 

hodine v areáli Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“.  

Končím  19. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Správu o  služobných 

cestách a pracovných rokovaniach doložím k zápisnici z dnešného rokovania.   

Zápisnica  z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove je zapísaná na 

základe osobnej účasti a elektronického záznamu a obsahuje celkom 22 strán. 

 

 

Bardejov 26. 09. 2013 

 

 

 Ing. Juraj Popjak MUDr. Boris Hanuščak 

                     prednosta MsÚ                                                  primátor mesta 

 

 

 

 

Zapisovateľka:                                                                       Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Elena Volčkovová     p. Miroslav Bejda 

 

        p. Milan Kapec 
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