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Z Á P I S N I C A 

z V.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove 

konaného dňa 25. júna 2015 

 

1. Otvorenie 

 

RNDr. Marcel Tribus, zástupca primátora mesta 

 

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 5. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom Vás  vítam. Zároveň mi dovoľte, aby som  

na dnešnom zasadnutí privítal hostí, prednostu Okresného úradu, 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 ospravedlnil MUDr. Boris Hanuščak, a títo poslanci: 

Mgr. Krok a RNDr. Savčinský. Ostatní prítomní sú uvedení v prezenčnej listine. 

 Návrh programu  5. zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali elektronicky 

spolu s pozvánkou.  Bod č.6 - Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 

2014 bol rozšírený o doplnok, rovnako doplnok k bodu č.8 – Návrh nakladania s majetkom 

mesta. Bod č.14 bude rozšírený o jeden personálny návrh a k bodu č. 7 – Návrh nájmu 

nehnuteľností mesta.  

 

Má  niekto pripomienky k navrhovanému programu  dnešného rokovania ? 

Ak tomu tak nie je pristúpime k hlasovaniu o programe dnešného 5. zasadnutia 

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

Za hlasovalo - 23  

Proti hlasovalo 0  

Zdržalo sa hlasovania - 0 – schválený program  

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

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

5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava) 

6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2014  a  Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta:         

a) Bardbyt, s. r. o. (rozprava)  

b) Bardterm, s. r. o., (rozprava) 

c) BTS, s. r. o., (rozprava) 

d) Mestské Lesy, s. r.o. (rozprava) 

7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava) 

8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) 

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava) 

a) návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p. Bapos na rok 2015 (rozprava) 

10. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2014 (rozprava) 

11. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2014 (rozprava) 

12. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP KaHR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného 

osvetlenia (rozprava) 

13. Návrh na zápis do „Zoznamu pamätihodností mesta Bardejov“ (rozprava) 

14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov: (rozprava) 

a) č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za soc. služby v zriaď. pôsobnosti Mesta  Bardejov (rozprava) 

15. Návrh VZN Mesta Bardejov:  

a)  o zrušení CVČ,  Dlhý rad 12, Bardejov (rozprava) 

b) o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov (rozprava) 

c) o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen.L. Svobodu 16, Bardejov (rozprava) 

d) o používaní symbolov Mesta Bardejov (rozprava) 

e) o určení názvu nového námestia: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a  Hopka (rozprava) 

f) o určení názvu: Park Emila Korbu (rozprava) 

16. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov  

a) zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 22/2015 (rozprava) 

b) návrh zmeny a úplného znenia Záväznej časti Územného plánu mesta Bardejov (rozprava) 

c) ÚPN Mesta Bardejov – zmena  č. 29 (rozprava) 

17. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava) 

18. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015(rozprava) 

19. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2014 (rozprava) 

20. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 (rozprava) 

21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 (rozprava) 

22. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2015 (rozprava) 

23. Interpelácie 

24. Záver 



3 
 

 

3.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov  a zapisovateľky zápisnice. 

Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:  

1.  p. Kučová Eva 

2.  p. Marková Veronika 

3.  p. Biľová Žaneta 

4.  p. Kukulský Jozef 

5.  p. Jurčišin Stanislav 

Má niekto z poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému návrhu ? Ak 

tomu tak  nie je, dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie. 

 

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

zápisnice a zapisovateľky 

Za hlasovalo - 22  

Proti hlasovalo - 0  

Zdržalo sa hlasovania - 0 – schválené 

 

Žiadam členov  schválenej návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto v rokovacej 

sále a zvolili si  predsedu. 

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia MsZ určujem poslancov  Mgr. art. 

Juraja Bochňu a MUDr. Júliusa Zbyňovského. 

 

Za zapisovateľku určujem  Ing. Elenu Volčkovovú. 
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4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove 

 

Informáciu ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. 

Zástupca primátora mesta RNDr. Marcel Tribus otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa 

nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie.  

 

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

Mestského zastupiteľstva v Bardejove – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo -  23  

Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania -  0  - schválené 

 

Hlasovanie č. 4 – bod č. 4 -   Uznesenie č.1/2015: MsZ A) berie na vedomie 1. 

Informáciu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 1-29/2015 

Za hlasovalo - 23  

Proti hlasovalo -  0  

Zdržalo sa hlasovania - 0 - schválené 

 

5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  

 

 Materiál bol predložený písomne a zástupca primátora mesta otvoril rozpravu 

k tomuto bodu.  

 

MUDr. Patrik Mihaľ 

vyjadrujem podporné stanovisko za náš klub k predkladanému materiálu – za kontroly 

týkajúce sa verejného obstarávania v materských školách a kontroly hospodárenia 

v Zariadeniach  pre seniorov. Môj osobný dojem je, že skutočne kontrola bola hĺbková, boli 

podnety, kde nebol porušený zákon, ale sú aj podnety, kde porušený zákon bol. Chcem 

upozorniť na s. 12 v materiáli – prijať adekvátne opatrenia na všetky zistenia uvedené 

v správe o kontrole. Osobne si myslím, že tieto zistenia si zaslúžia pozornosť. Zistenia 
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kontrolóra – napr. aby obstarávateľ nevyzýval na predloženie ponuky obstarávateľa firmu, 

ktorá nemá v predmete činnosti podnikania takú činnosť, na ktorú je robená súťaž, taktiež 

firmy, ktoré majú ukončenú alebo pozastavenú činnosť na predmet výberového konania. Tiež 

chcem poukázať na zadávanie zákazok stále u tých istých dodávateľov. Bolo konštatované 

v niektorých prípadoch aj porušenie niektorých interných noriem, tiež že nie vždy bola 

dodržaná smernica pre verejné obstarávanie. Ešte podpisovanie dodatkov k zmluvám je tiež 

boľavá päta a ťažko sa vysvetľuje menej úspešnému, že prečo sa navyšovali sumy za práce. 

 

 Keďže sa viac nikto do rozpravy neprihlásil, zástupca primátora mesta podal návrh na 

jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 5 – bod č.5 – Správa o výsledkoch hlavného kontrolóra- ukončenie 

rozpravy 

Za  hlasovalo - 23  

Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania - 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.6 – bod č.5 – Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - 

Uznesenie – Uznesenie č.2/2015: MsZ berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol 

hlavného kontrolóra za obdobie január – máj 2015 

Za hlasovalo - 23  

Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania -  0 -  schválené 

 

6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2014 a Správa 

činnosti Dozorných rád spoločností mesta: 

a) Bardbyt, s.r.o. 

b) Bardterm, s.r.o. 

c) BTS, s.r.o. 

d) Mestské lesy, s.r.o. 
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Správu  ste obdržali písomne. Doplňujúci materiál k tomuto bodu ste obdržali na 

začiatku rokovania. Mestská rada na svojom zasadnutí odporučila tento materiál schváliť. 

Zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

 

 MUDr. Patrik Mihaľ  

 chcem sa venovať Mestským lesom a ich hospodárení, bod bol doplnený, pretože tam 

absentovali údaje o štrukturovanom predaji drevnej hmoty – cena drevnej hmoty podľa 

jednotlivých kategórií a tiež podnetov občanov. Moje otázky na konateľa sú: koľko bolo 

skutočne vyťažené, za aké ceny sa drevná hmota predávala podľa jednotlivých tried, kto bol 

najväčším odberateľom alebo odberatelia, či existujú nezaplatené dodávky, aký bol objem 

predaja? 

 

Ing. Vladimír  Zoľak 

už len táto správa, ktorá mala okolo 18 strán sa mi zdala veľmi široká a zaťažujúca, 

všetko to sledujeme v programe a  cenník je zverejnený na internete. 

 

MUDr. Patrik Mihaľ  

FAKTICKÁ POZNÁMKA  - pán konateľ nemôžeme miešať kašu s krúpami. Jedna 

vec sú prerezávky a druhá vec je uhadzovanie. 

 

Ing. Vladimír Zoľak 

si to predstavujete ako v obchode,  snažíme sa speňažovať čo najefektívnejšie.  

 

JUDr. Eva  Hudáková  

upozornila konateľov spoločností, aby sa naučili spracovávať materiály. 

 

p. Slavomír Hudák 

poznamenal, že zmena konateľa spoločnosti Mestských lesov bola dobrá voľba. 

 

Mgr. Martin Šmilňák  

podal pozmeňovací návrh k odmenám, aby výška odmeny jednotlivých riaditeľov 

spoločností bola do 10%. 
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MUDr. Andrej Havrilla  

opýtal sa  každého konateľa, či majú ročný plat 5 000 €,-? A poznamenal, že všetky 

tieto návrhy boli prerokované v mestskej rade. 

 

Mgr. Martin Šmilňák  

poznamenal, že  problém je v tom, že materiál dostali pred zastupiteľstvom a tiež, aby 

boli féroví, tak požiadal, aby sa povedalo presne koľko € tvoria tieto odmeny.   

  

MUDr. Andrej Havrilla 

 – faktická poznámka – pokiaľ si splnili konatelia všetky úlohy, tak ja nemám 

problém odhlasovať aj 20%. 

 

Do rozpravy sa prihlásil občan mesta – p. Dzamba. Poslanci hlasovali o udelení slova 

občanovi mesta p. Dzambovi. 

 

Hlasovanie č.7 – bod č. 6 Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 – Udelenie slova p. Dzambovi 

Za  hlasovalo -  21  

Proti hlasovalo - 1   

Zdržalo sa hlasovania -  1- schválené 

 

p. Dzamba  

opýtal sa, či  keď si niekto urobí svoju robotu tak ako má, podľa toho si zato zaslúži 

odmenu, ale či dostanú odmeny pracovníci spoločnosti alebo len konatelia? 

 

 Keďže sa už nikto do rozpravy neprihlásil, zástupca primátora mesta podal návrh na 

jej ukončenie.  

 

 

Hlasovanie č.8 – bod č. 6 Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 – ukončenie rozpravy 
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Za hlasovalo -  23 

Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania -  0 - schválené 

 

Hlasovanie č.9 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta:  hlasovanie 

o pozmeňovacom návrhu poslanca Mgr. Šmilňáka: Návrh na priznanie odmeny konateľom 

mestských spoločností vo výške 10% paušálnej odplaty vyplatenej za rok 2014) 

Za hlasovalo -  10 

Proti hlasovalo - 1 

Zdržalo sa hlasovania - 12  –neschválené 

 

Hlasovanie č.10 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Uznesenie č.32/2015: MsZ 

A) berie ne vedomie 1. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s.r.o. o plnení 

technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľad opráv, údržby 

bytov a nebytových priestorov za rok 2014, 2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardbyt, s.r.o. 

k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s.r.o. o plnení technického plánu, 

rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľadu opráv, údržby bytov a nebytových 

priestorov za rok 2014, 3. Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s.r.o. 

Bardejov za rok 2014) 

Za hlasovalo -  21 

Proti hlasovalo - 1  

Zdržalo sa hlasovania -  0 – schválené 

 

 

Hlasovanie č.11 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta  – Uznesenie č.32/2015: 

MsZ B) schvaľuje Odmenu konateľovi spoločnosti Bardbyt, s.r.o. vo výške 20% z ročnej 

zmluvnej paušálnej odplaty) 
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Za  hlasovalo -  11  

Proti hlasovalo - 6  

Zdržalo sa hlasovania - 5 -  neschválené 

 

Hlasovanie č.12 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta:MsZ A) berie na vedomie 4. 

Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s.r.o. o plnení investičných akcií, 

výrobe a predaji tepla úžitkovej vody a vyhodnotení strediska údžby za rok 2014, 5. 

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s.r.o. k Správe o hospodárení obchodnej 

spoločnosti Bardterm, s.r.o. o plnení plánu investičných akcií, výrobe a predaji tepla a TÚV 

a vyhodnotení strediska údržby k 31.12.2014, 7. Správu o činnosti Dozornej rady 

spoločnosti Bardterm, s.r.o. za rok 2014). 

Za  hlasovalo -  22   

Proti hlasovalo -  0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č.13 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta:MsZ B) schvaľuje 1. 

Odmenu konateľovi spoločnosti Bardterm, s.r.o. vo výške 20% z ročnej paušálnej odplaty) 

Za hlasovalo - 14 

Proti hlasovalo -  7  

Zdržalo sa hlasovania - 1 – schválené 

 

 

Hlasovanie č.14 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Uznesenie č.32/2015: MsZ 

A) berie na vedomie 8. Správu o činnosti a hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti 

, s.r.o. za rok 2014, 9. Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. 
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k Správe o činnosti a hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti,s.r.o. za rok 2014, 10. 

Správu o činnosti Dozornej rady Bardejovskej spoločnosti ,s.r.o. za rok 2014) 

Za hlasovalo - 22   

Proti hlasovalo -  0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č.15 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Uznesenie č.32/2015:MsZ 

B) schvaľuje 2. Odmenu konateľovi Bardejovskej televíznej spoločnosti,s.r.o. za rok 2014 

vo výške 19% z paušálnej odplaty vyplatenej v roku 2014) 

Za  hlasovalo -  13   

Proti hlasovalo -  3   

Zdržalo sa hlasovania -  6 – schválené 

 

Hlasovanie č.16 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Uznesenie č.32/2015:MsZ 

A) beire na vedomie 11. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy 

Bardejov, s.r.o. za rok 2014, 12. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy 

Bardejov, s.r.o. za rok 2014, 13. Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy 

Bardejov, s.r.o. za rok 2014) 

Za hlasovalo - 19  

Proti hlasovalo -  0  

Zdržalo sa hlasovania - 3 – schválené 

 

Hlasovanie č.17 – bod č.6 – Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za 

rok 2014 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Uznesenie č.32/2015:MsZ 

B) schvaľuje 3. Odmenu konateľovi spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. za rok 2014 

vo výške 20% z ročnej zmluvnej paušálnej odplaty) 
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Za  hlasovalo  -  14   

Proti hlasovalo - 5 

Zdržalo sa  hlasovania - 3  - schválené 

 

 

7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na zasadnutí mestskej rady, 

ktorá ho odporučila schváliť. 

  

Hlasovanie č.18 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – ukončenie 

rozpravy 

Za  hlasovalo  -  21 

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

Hlasovanie č.19 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 1. Dlhý rad 16 – 

administratívna budova OÚ) 

Za  hlasovalo  -  21   

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

Hlasovanie č.20 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 2. Dlhý rad 16, budova OÚ – 

garáž) 

Za  hlasovalo  -  21   

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 



12 
 

Hlasovanie č.21 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 3. Dlhý rad 16 – 

administratívna budova OÚ – stará budova, 3a/ Notársky úrad, 3b/ Advokátska kancelária, 

3c/ Kancelária pre kontakt s klientom Prvej stavebnej sporiteľne) 

Za  hlasovalo  -  21   

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

 

Hlasovanie č.22 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájm nebytových priestorov 4. Dlhý rad 16  - 

administratívne budova OÚ – nová budova, 4a/ Kancelária pre geodeta – Geospol, 4b/ 

Kancelária pre Základnú organizáciu č. 3 ÚNSS Bardejov) 

Za  hlasovalo  -  21  

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

Hlasovanie č.23 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 5. Stocklova 11 – 

poschodie ) 

Za  hlasovalo  -  21 

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

Hlasovanie č.24 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 6. Radničné námestie 5-1. 

poschodie) 

Za  hlasovalo  -  21 

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 
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Hlasovanie č.25 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 7. Dlhý rad B – 3 – 

prízemie) 

Za  hlasovalo  -  21  

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

Hlasovanie č.26 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje II. Podnájom nebytových priestorov 1. Stocklova 11 – 

poschodie  

Za  hlasovalo  -  21  

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

Hlasovanie č.27 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebytových priestorov 1. Dlhý rad 18 – A3) 

Za  hlasovalo  -  20 

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 

 

 

Hlasovanie č.28 – bod č.7 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –Uznesenie 

č. 33/2015: MsZ A) schvaľuje Dodatok I. Prenájom nebytových priestorov 2. Radničné 

námestie č. 2) 

Za  hlasovalo  -  21  

Proti hlasovalo - 0 

Zdržalo sa  hlasovania - 0  - schválené 
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8.  Návrh nakladania s majetkom mesta 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Ing. 

Ján Mochnacký, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ predniesol návrh s uvedením ich 

grafickej prezentácie.Následne zástupca primátora mesta – RNDr. Marcel Tribus požiadal 

o stanovisko predsedu finančnej komisie – Ing. Miloša Dvorského, ktorý skonštatoval, že 

komisia prerokovala tento návrh a odporučila ho schváliť. Následne otvoril zástupca 

primátora rozpravu. 

 

Mgr. Milan Pilip 

ja som si pozrel list vlastníctva pána Labovského a ten bol z roku 2014 a hneď začal 

proces zámeny pozemku s mestom. Podľa mňa, ide o nejakú určitú formu podnikania. 

Takýchto podnikateľských zámerov bude ešte viac, chcem vás poprosiť o rýchlejší výkup 

parciel, ktoré budeme v budúcnosti potrebovať. 

 

 

Ing. Ján Mochnacký 

odpovedal, že všetko sa kupuje v súlade s poskytnutými peňažnými prostriedkami 

mesta. 

 

Mgr. Milan Pilip 

faktickou poznámkou zareagoval, že ak je tu problém s peniazmi, asi sa k tomu 

vrátime v decembri pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok. 

 

Keďže sa už do rozpravy nikto neprihlásil, zástupca primátora mesta podal návrh na 

ukončenie rozpravy.  

Hlasovanie č.29 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – ukončenie 

rozpravy 

Za  hlasovalo  -  21  

Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa  hlasovania – 0 – rozprava ukončená  
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Hlasovanie č.30 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje II. – predaj nehnuteľnosti pod bodom 3 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

Hlasovanie č.31 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje II. – predaj nehnuteľnosti pod bodom 4 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.32 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje II. – predaj nehnuteľnosti pod bodom 5 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.33 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje II. – predaj nehnuteľnosti pod bodom 6 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 1 -  schválené 

 



16 
 

Hlasovanie č.34 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje II. – predaj nehnuteľnosti pod bodom 7 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.35 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje III. – prenájom nehnuteľnosti pod bodom 8 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 1 -  schválené 

 

Hlasovanie č.36 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje III. – prenájom nehnuteľnosti pod bodom 9 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.37 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje IV. – zámenu nehnuteľnosti pod bodom 10 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 
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Hlasovanie č.38 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje IV. – zámenu nehnuteľnosti pod bodom 11 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 17 

Proti hlasovalo – 2 

Zdržalo sa hlasovania – 2 -  schválené 

 

Hlasovanie č.39 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje IV. – zámenu nehnuteľnosti pod bodom 12 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 20 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 1 -  schválené 

 

Hlasovanie č.40 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje IV. – zámenu nehnuteľnosti pod bodom 14 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

Hlasovanie č.41 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje VI. – prenájom nebytových priestorov  pod bodom 15 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 1 -  schválené 
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Hlasovanie č.42 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje VIII. –zriadenie bezodplatného vecného bremena pod bodom 

21 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.43 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje VIII. –zriadenie bezodplatného vecného bremena pod bodom 

22 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

 

Hlasovanie č.44 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje VIII. –zriadenie bezodplatného vecného bremena pod bodom 

23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.45 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ A) schvaľuje VII. – zriadenie odplatného vecného bremena pod bodmi 

16,17,18,19,20, IX. – zmenu uznes. Mestského zastupiteľstva pod bodom 24, X.- zaradenie 

nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta do majetku mesta a následné zverenie do 

správy Bardejovskému podniku Bapos, m.p. Štefanikova 786, Bardejov pod bodni 25, 26, 

XI. – zaradenie pre seniorov ,,Čergovˇˇ pod podmi 27/A, Zariadenie pre seniorov ,, Topľa´´ 

pod bodom 27/B, XII. Súhlasí s uložením NN vedenia pod bodom 28, XIII. – súhlasí 

s osadením kloskovej trafostanice, s obnovou VN a úpravou NN siete pod bodom 29) 
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Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č.46 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZ B) neschvaľuje I. – prdaj nehnuteľností pod bodmi 31,32,33, II. – odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu do vlastníctva mesta pod bodom 34) 

Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 1 -  schválené 

 

Hlasovanie č.47 – bod č.8 – Návrh nakladania s majetkom mesta – Uznesenie č. 

34/2015: MsZA) schvaľuje (Doplnok) I. Odkúpenie nadstavby pozemkovej komunikácie 

III. Triedy č.3504 ( III/ 545023) na parc. E KN 5531/1 v Bardejovských Kúpeľoch v k.ú. 

Bardejov, do vlastníctva mesta pod bodom 1) 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

 

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových 

organizácií na rok 2015 

Správy  boli prerokované v príslušných komisiách a na rokovaní  mestskej rady, ktorá 

ich    odporučila schváliť.  Zástupca primátora mesta požiadal ved. odd. ekonomiky MsÚ Ing. 

Miloša Mikulu, aby predniesol správu  k návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta, 

ktorý skonštatoval, že návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2015 zvyšuje objem rozpočtu 

v príjmoch aj výdavkoch o 2,934 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj 

vo finančných operáciách. Následne požiadal predsedu finančnej komisie o prednesenie 

stanoviska. Ing. Ján Jakub skonštatoval, že komisia na svojom zasadnutí tento návrh 

prerokovala a odporučila ho MsZ schváliť. Následne zástupca primátora mesta otvoril 

rozpravu k tomuto bodu. 



20 
 

 

Mgr. Milan Pilip  – moje pozmeňujúce návrhy : 1. v programe 5. Šport, položka 

Basketbal ,, Bardejovskí rytieri,, zmeniť sumu 3000€ na sumu 2700€, 2. v programe 10: 

Kultúra a mediá ,,Dotácie externým subjektom doplniť novú položku ,, RO- RK Bardejov – 

Festival so sumou 300€. 

 Keďže sa nikto z prítomných do rozpravy neprihlásil, zástupca primátora mesta podal 

návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č.48 – bod č.9 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 – ukončenie rozpravy 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  rozprava ukončená 

 

 

Hlasovanie č.49 – bod č.9 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 –Uznesenie č. 35/2015: hlasovanie 

o pozmeňovacom návrhu Poslanca Pilipa 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania –1 -  schválené 

 

Hlasovanie č.50 – bod č.9 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 –Uznesenie č. 35/2015: A) schvaľuje 1. 

II. Zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 

2015 podľa prílohy č.1 s doplnkami) 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 
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Hlasovanie č.51 – bod č.9 - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre 

m.p. Bapos na rok 2015 – Uznesenie č.35/2015: MsZ A) schvaľuje 2. Zmenu príspevku 

mesta pre Bapos, m.p. na rok 2015 podľa prílohy č.2) 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

10. Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov 

k 31.12.2014 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na rokovaní mestskej rady, 

ktorá ho odporučila  schváliť. V správe audítora sa píše: „Uskutočnili sme audit priloženej 

účtovnej závierky účtovnej jednotky mesto Bardejov, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 

2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré 

obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce 

informácie. Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie účtovnej jednotky mesto Bardejov k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Zástupca primátora 

mesta následne otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže nikto z prítomných sa neprihlásil do 

rozpravy, hneď podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č.52– bod č.10 - Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej 

závierky Mesta Bardejov k 31.12.2014 – ukončenie rozpravy 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č.53– bod č.10 - Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej 

závierky Mesta Bardejov k 31.12.2014 – Uznesenie č. 36/2015: MsZ A) berie na vedomie 1. 

Správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov 

k 31.12.2015 
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Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

 

11. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta 

Bardejov za rok 2014: Prima banka Slovensko, a.s., Ekobard, a.s., VVS, a.s. 

 

Návrhy boli prerokované v príslušných komisiách  a na zasadnutiach mestskej rady, 

ktorá ich odporučila schváliť. Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, zástupca primátora 

mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 54 – bod č. 11 – Informácia o hospodárení akciových spoločností 

s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2014– ukončenie rozpravy  

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

 

Hlasovanie č. 55 – bod č. 11 – Návrh nakladania s majetkom mesta –  Uznesenie 

č.37/2015: MsZ A) berie na veodmie 1.Informáciu o hospodárení spoločností s majetkovou 

účasťou Mesta Bardejov za rok 2014: Prima banka Slovensko, a.s., Ekobard, a.s., 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.) 

Za  hlasovalo  - 22 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 
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12.Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP KaHR na 

rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady a tá odporučila tento návrh 

schváliť. Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, zástupca primátora mesta podal návrh na jej 

ukončenie.  

 

Hlasovanie č. 56– bod č.12 – Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP 

v rámci výzvy OP KaHR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia – 

ukončenie rozpravy 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č. 57 bod č.12 – Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP 

v rámci výzvy OP KaHR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia – Uznesenie 

č. 38/2015: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP 

KaHR na realizáciu projektu ,, Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov,,, ktorý 

je realizovaný Mestom Bardejov, 2. Zabezpečnie realizácie projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovania realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci) 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

13.  Návrh na zápis do ,,Zoznamu pamätihodností mesta Bardejov´  ́

 

Návrh  bol prerokovaný na zasadnutí komisie kultúry, regionálneho a na rokovaní   

mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť.  Keďže sa  do rozpravy neprihlásil nikto 

z prítomných, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 
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Hlasovanie č. 58 – bod č.13 Návrh na zápis do ,,Zoznamu pamätihodností mesta 

Bardejov´´- ukončenie rozpravy 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

Hlasovanie č. 59 – bod č. 13 Návrh na zápis do ,,Zoznamu pamätihodností mesta 

Bardejov´´- Uznesenie č.39/2015 A) schvaľuje 1. Zápis do Zoznamu pamätihodností mesta 

Bardejov podľa prílohy č.1) 

Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

14. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2011 o sociálnych 

službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 

 

Návrh  bol prerokovaný na zasadnutí komisie sociálnych vecí a na zasadnutí mestskej 

rady, ktorá ho odporučila schváliť.  Zástupca primátora mesta požiadal PhDr. Tatianu 

Fedákovú o prednesenie návrhu, ktorá skonštatovala, že na zasadnutí MsZ 26.03.2015 bola 

schválená fúzia zariadení poskytujúcich sociálne služby do jedného právneho subjektu. 

V súvislosti s organizačnými zmenami v oblasti sociálnych služieb, ktoré sa uskutočnia od     

1. júla 2015, je potrebné tieto zmeny aplikovať aj v legislatíve mesta. Tento návrh bol 

prerokovaný na porade primátora, zasadnutí komisie bytovej, sociálnej pomoci 

a zdravotníctva a MsR. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Zástupca primátora 

mesta požiadal o stanovisko predsedu komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MUDr. 

Patrika Mihaľa, ktorý skonštatoval, že  komisia tento návrh prerokovala a odporučila ho 

schváliť. 

 Zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
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JUDr. Eva Hudáková 

chcela by som vedieť aká je súčasná organizačná štruktúra a personálne náležitosti 

zariadenia? 

 

PhDr. Tatiana  Fedáková 

 všetci zamestnanci prechádzajú s ich súhlasom od 1. júla k Domu sociálnych služieb 

a organizačná štruktúra bude taká, aká by podľa všetkých predpisov a nariadení mala byť k 1. 

júlu 2015. 

 

Hlasovanie č. 60 – bod č. 14 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 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 -  schválené 

 

Hlasovanie č. 61 – bod č. 14 - 14 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 

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

pôsobnosti Mesta Bardejov – Uznesenie č. 40/2015: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky 

Všeobecne záväzného nariadenia 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 

 

 

Hlasovanie č. 62 – bod č. 14 - 14 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 

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

pôsobnosti Mesta Bardejov – Uznesenie č. 40/2015: MsZ B) berie na vedomie 1. Vzdanie sa 

funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov Topľa Ing. Jozefa Priputena ku dňu 30.6.2015) 
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Za  hlasovalo  - 23 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 0 -  schválené 

 

15. Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov  

a) o zrušení CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov 

b) o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov 

c) o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám.arm.gen. L. Svobodu 16, Bardejov 

d) o používaní symbolov Mesta Bardejov 

e) o určení názvu nového námestia: Námestie hiermučeníkov Gojdiča a Hopka 

f) o určení názvu: Park Emila Korbu 

 

Zástupca primátora mesta požiadal vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry 

o prednesenie návrhu k bodom a, b, c. 

 

Mgr. René Semanišin 

skonštatoval, že Mesto Bardejov ako zriaďovateľ, požiadalo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu o vyradenie CVČ, Dlhý rad 12 v Bardejove zo siete škôl a školských 

zariadení k 31.8.2015. Návrh na vyradenie bol ministerstvom schválený.  

 

Mgr. Eva Kučová – predsedníčka komisie školstva skonštatovala, že komisia sa 

zaoberala návrhmi a odporučila ich MsZ schváliť.  

 

Hlasovanie č. 63 -  bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov – Udelenie slova – 

hlasovanie o udelení slova Mgr. Pastirčákovej) 

Za  hlasovalo  - 21 

Proti hlasovalo – 0   

Zdržalo sa hlasovania – 1 -  schválené 
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Mgr. Irena Pastirčáková 

vystúpila som už v marci k tejto problematike, a chcela by som uviesť niektoré veci na 

pravú mieru. Vtedy bolo povedané, že CVČ má zapísaných 483 detí, ale ja som si zisťovala 

niektoré údaje a zistila som, že v CVČ sa od septembra do júna mesačne pohyboval počet detí 

cca 700  - 2150 detí. Všetko je to zdokumentované tak ako je to potrebné. Dnes je na 

ministerstve školstva porada k problematike CVČ, čo obnáša a čo je jeho náplň. Viem, že už 

nič nezmením, ale aj v marci keď ste hlasovali v jednom bode za zrušenie a zriadenie to bolo 

protiprávne. CVČ robilo aj iné aktivity – Deň prváka, Mikuláša, atď.... Nikdy nebudú na 

školách také CVČ ako keď to bolo pod jednou strechou. Mali  by sme byť spravodliví a mali 

by sme sa postaviť za tie deti. Tieto štatistiky si mali poslanci dať predložiť a byť 

informovaní, mali ísť a pýtať sa, to ma zaráža, že len 3 boli. Kontrola tiež nebola 4 roky napr. 

pri dotáciách pre iné subjekty.  

 

Mgr. Vladimír Harajda 

p. Pastirčáková, môj plán práce visí na www stránke a pozri sa koľko musela 

riaditeľka vrátiť po mojej kontrole. Štyri roky nebola kontrola? Tak neviem aká, ale o tvoja 

rozprava bola od veci.  

 

Mgr. René  Semanišin  

chcem uviesť na pravú mieru – počty detí sú k 15. 9. v EDU zbere, ktorý je 

rozhodujúcim výkazom s číslami, na základe ktorého sa na základe schválených normatívov 

schvaľuje rozpočet. Nič iné neprichádza do úvahy. Za číslom 389 detí, z toho 200 z mesta, za 

tým si stojím, za všetkými číslami, čo som uvádzal. Nikdy sme v našom návrhu nespomenuli 

budovu a nikdy sme o nej nerozprávali, aj napriek tomu, že má vysoké prevádzkové náklady. 

Čo sa týka rodičov, máme aj takých, aj takých. Z iných miest nám volajú, ako sme to urobili, 

lebo sa trápia s tým istým problémom. Robili sme záujem u detí, že o aké voľnočasové 

aktivity majú záujem. Riaditelia majú pripraviť ponuku tiež a našim cieľom nie je, aby všetky 

deti na školách navštevovali voľnočasové aktivity. Na území mesta sú aj ďalšie organizácie, 

ktoré deti navštevujú. Čo sa týka podujatí – kto videl napr.MDD, vynášanie Moreny, Deň 

prváka, a chceme ďalšie subjekty zapojiť do aktivít.Sme si vedomí toho, že v priebehu 

následujúceho školského roka neurobíme všetko ideálne, ale bude to štartovací rok, ktorý nám 

dá na mnohé otázky aj odpovede.  
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Mgr. Martin  Šmilňák  

k CVČ musím pochváliť bývalú p. riaditeľku – p. Pastirčákovú, a žiaľ, škoda, že tu nie 

je súčasná riaditeľka. Demografický vývoj vidíme a ten nezmeníme a to, čo hovoril p. 

Semanišin hovorí pravdu o tých číslach. Skrátka v  možnostiach mesta je len  toto rozhodnutie 

a musím ho pochváliť za riešenie. Ale bolo spomenuté, že zamestnanci neprídu o prácu a že 

im bude ponúknutá práca, chcem sa spýtať, či platí tá dohoda?  

  

 

 Mgr. René Semanišin 

 s každým zamestnancom som osobne rozprával, aj o ich predstavách a chcem povedať 

iba toľko, že ak budeme mať schválené príslušné návrhy,tak potom môžeme ďalej s tými 

zamestnancami jednať a tak ako povedal primátor mesta skôr, každému dáme adekvátnu 

ponuku na prácu. 

 

Mgr.art. Juraj Bochňa 

treba si v prvom rade uvedomiť, že keď prestáva fungovať firma, najprv treba 

vymeniť manažment, porozmýšľať nad marketingom a tak ju až zatvárať. 

 

Hlasovanie č. 64 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov – ukončenie rozpravy 

k bodu č.15 a), b), c) 

 Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

  

 Zástupca primátora mesta požiadal Ing. Ivana Leščišina o prednesenie správy k návrhu 

VZN o používaní symbolov Mesta Bardejov, návrhu VZN o  určení názvu nového námestia: 

Námestie hiermučeníkov Gojdiča a Hopka a návrhu VZN o určení názvu: Park Emila Korbu. 

Ing. Ivan Leščišin  

dňa 24.10.2015 Mesto Bardejov obdržalo prostest prokurátora proti Všeobecne 

závznému nariadeniu mesta Bardejov o požívaní symbolov mesta Bardejov. Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní vyhovelo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov 
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a predmetné VZN uznesením č. 30/2014 časť B/, ho ako celok zrušilo. Dňa 25.2.2015 bol 

mestu Bardejov doručená správcom farnosti PaedDr. Floriánom Potočňákom žiadosť na 

pomenovanie priestranstva, pred gréckokatolíckym chrámom nazvať ako ,, Námestie bl. 

Biskupov P.P. Gojdiča a V. Hopka. Jeho žiadosti bolo vyhovené. Na základe písomneho 

návrhu poslankyne MsZ JUDr. Evy Hudákovej zo dňa 28.5.2015 doporučujeme pomenovať 

priestranstvo pred Bazilikou sv, Egídia ako ,, Park Emila Korbu,,. 

Mgr. Veronika Marková 

predložila stanovisko názvoslovnej komisie k predloženým návrhom a odporúča ich 

schváliť tak ako boli prednesené. 

Následne zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k týmto návrhom. 

 

 Mgr. Milan Pilip 

 splnil som svoj sľub, že pomôžem úradu pri spracovaní nového VZN o symboloch. 

Treba si ho pozrieť, aké sú pravidlá používania symbolov. 

 Keďže sa nikto viac neprihlásil do rozpravy, zástupca primátora mesta podal návrh na 

jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 65 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov – ukončenie rozpravy 

k bodu č.15 d), e), f) 

 Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

 Na schválenie je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.  

Hlasovanie č. 66 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zrušení CVČ, Dlhý rad 

12, Bardejov – Uznesenie č. 41/2015: MsZ A) schvaľuje 1. všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bardejov č. 148/ 2015 o zrušení Centra voľného času, Dlhý rad 12, Bardejov) 

 Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo - 1  

 Zdržalo sa hlasovania –2 – schválené  
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Hlasovanie č. 67 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zrušení CVČ, Dlhý rad 

12, Bardejov – Uznesenie č. 41/2015: MsZ A) schvaľuje 1. všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bardejov č. 149/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy , Komenského 23, 

Bardejov) 

 Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 2 – schválené  

Hlasovanie č. 68 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zrušení CVČ, Dlhý rad 

12, Bardejov – Uznesenie č. 41/2015: MsZ A) schvaľuje 1. všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bardejov č. 150/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. Arm. Gen. 

L. Svobodu 16, Bardejov 

 Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 2 – schválené  

Hlasovanie č. 69 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zrušení CVČ, Dlhý rad 

12, Bardejov – Uznesenie č. 41/2015: MsZ A) schvaľuje 1. všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bardejov č. 151/2015 o používaní  symbolov Mesta Bardejov) 

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie  č. 70 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zrušení CVČ, Dlhý rad 

12, Bardejov – Uznesenie č. 41/2015: MsZ A) schvaľuje 1. všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bardejov č. 152/2015 o určení názvu nového námestia: Námestie Hieromučenníkov 

Gojdiča a Hopka 

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  
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Hlasovanie č. 71 – bod č. 15 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zrušení CVČ, Dlhý rad 

12, Bardejov – Uznesenie č. 41/2015: MsZ A) schvaľuje 1. všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Bardejov č. 153/2015 o určení názvu: Park Emila Korbu 

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

16. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov 

a)zadanie pre spracovanie štúdie zmena č.22/2015 

b) návrh zmeny a úplného znenia Záväznej časti Územného plánu Mesta Bardejov 

c) ÚPN Mesta Bardejov – zmena č. 29 

 Návrhy boli predložené písomne a zástupca primátora mesta požiadal Ing. Slavomíra 

Kmecika o prednesenie návrhov. 

a)zadanie pre spracovanie štúdie zmena č.22/2015 

Súhlasné návrhy so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu 

mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov): 

a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadali Vlasta Fodorová, Kutuzovova 

10, Jaroslav Sýkora, Kukučínova 1083/3 a Anna Porubská, Kúpeľná 23, 085 01 Bardejov na 

parcelách č. C KN 4262/39, 4262/434262/40, 4263/44, 4262/41 a 4262/45 v k. ú. Bardejov - 

Kutuzovova ul.. Zmena má riešiť možnosť výstavby rodinných domov. Štúdiu spracuje na 

vlastné náklady. 

b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadali záhradkári lokality Cenový 

mlynok. Zmena má riešiť možnosť zaradenia prístupovej cesty do verejnoprospešných 

stavieb. Štúdia bude spracovaná na náklady mesta. 

Nesúhlasné návrhy so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu 

mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov): 

a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov na parcele  C KN 6422/1, 6422/10, 

8422/1 a 4724/4  v k. ú. Bardejov. Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je zhodnotiť 
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súčasne platné regulatívy v danom území a posúdiť možnosti a potreby doplnením plôch 

verejného technického vybavenia so zariadením MVE. ÚPM Bardejov v súčasnosti rieši dané 

územie ako plochy vodných tokov. Žiadosť podala NN - EWAS, s. r. o., Bardejovská 810/44, 

089 01 Svidník. 

b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadala Ing. Darina Bardúnová, 

Bučinova 10, 821 07 Bratislava na parcele č. E KN 3013/5 ( C KN 4474/1) v k. ú. Bardejov - 

Bardejovský Mihaľov. Zmena má riešiť možnosť výstavby rodinných domov. 

b) návrh zmeny a úplného znenia Záväznej časti Územného plánu Mesta Bardejov 

Do konca roka 2014 počas platnosti nášho ÚP, ktorý bol schválený v roku 2007 bolo  

spracovaných a MsZ schválených 28 zmien a doplnkov. V súčasnosti platná záväzná časť 

ÚPN M Bardejov obsahuje v časti 3, článok 6, odstavec 6 pod písmenom c) výnimočne 

možné funkčné využitie plôch. Tieto regulatívy vytvárali počas platnosti ÚPN M Bardejov  

kolízne situácie. Preto sa samosprávne orgány rozhodli realizovať úpravu záväznej časti 

nahradením časti 3, článku 6, odstavca 6, písmeno c) textom ostatné funkcie / činnosti sú 

neprípustné. Rovnako do záväznej časti boli zapracované všetky schválené zmeny a doplnky 

ÚPN M Bardejov, preto sa orgány mesta rozhodli zadať zároveň spracovanie grafickej časti 

so zapracovaním všetkých schválených zmien a doplnkov. 

 

c) ÚPN Mesta Bardejov – zmena č. 29 

 Návrh obytnej funkcie nízkopodlažnej bytovej zástavby na nezastavených plochách – 

plochách poľnohospodárskej pôdy vo väzbe na existujúcu štruktúru rodinných domov 

v lokalite Moliterka vrátane technickej vybavenosti. 

Následne požiadal Ing. Jozefa Andrejuva o prednesenie stanoviska komisie, ktorý 

skonštatoval, že komisia ÚP a ŽP odporúča návrh schváliť. 

 Následne zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

Keďže sa nikto do rozpravy neprihlásil, zástupca primátora mesta podal návrh na jej 

ukončenie. 
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Hlasovanie č. 72 – bod č. 16 – Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – 

ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 73 – bod č. 16 – Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov 

zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 22/2015 – Uznesenie: Uznesenie č. 47/2015: A) 

súhlasí 1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmeny územného plánu mesta Bardejov: 

a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadali Vlasta Fodorová, Kutuzovova 10, 

Jaroslav Sýkora, Kukučinova 1083/3 a Anna Porubská, Kúpeľná 23, Bardejov na 

parcelách č. C KN 4262/39, 4262/43, 4262/40, 4263/44, 4262/41 a 4262/45 v k.ú. Bardejov – 

Kutuzovova ul. ,b)  b) pre prehodnotenie zmeny UPN M Bardejov požiadali záhradkári  

lokality Cenový mlynok, 2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny 

územnoplanovacích dokumentácií Mesta Bardejov podľa bodu 1) 

 Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

Hlasovanie č. 74 – bod č. 16 – Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov 

zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 22/2015 – Uznesenie: Uznesenie č. 47/2015:B) 

nesúhlasí 1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu Mesta 

Bardejov: a) a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov na parcele  C KN 6422/1, 

6422/10, 8422/1 a 4724/4 v k.ú. Bardejov, b)b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov 

požiadala Ing. Darina Bardunová, Bučinova 10, Bratislava na parcele č. E KN 3013/5 

v k.ú. Bardejov – Bardejovský Mihaľov, 2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny 

územnoplánovacích dokumentácií Mesta Bardejov podľa bodu 1) 

 Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  
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Hlasovanie č. 75 – bod č. 16 – Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov 

zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 22/2015 – Uznesenie: Uznesenie č. 48/2015: MsZ 

A) berie na vedomie  1. Stanovisko OÚ odb. výst. A byt. Politiky v Prešove .... 2, Správu 

o postupe obstarávania a prerokúvania návrhu zmeny a úplného znenia ... B) schvaľuje 1. 

Úplné znenie Záväznej časti ÚPN M Bardejov, 2. VZN Mesta Bardejov č. 154/2015, ktorým 

sa vyhlasuje  úpné znenie záväznej časti ÚPN M Bardejov ... 3. Vyhodnotenie pripomienok 

uplatnených pri verejnom prerokovaní úpného znenia Záväznej časti ÚPN M Bardejov, C) 

žiada 1. Primátora Mesta Bardejov prostredníctvom Mestského úradu Bardejov súčinnosti 

s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa §2a stavebného zákona  

 Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

Hlasovanie č. 76 – bod č. 16 – Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov 

zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 29 – Uznesenie č. 49/ 2015: MsZ A) berie na 

vedomie 1. Stanovisko Okresného úradu, Odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove... 2. 

Správu o obstarávaní a prerokovaní územného plánu mesta, B) schvaľuje 1. územný plán 

Mesta Bardejov zmenu č. 29  s účinnosťou 15 – ym dňom od vyvesenia, 2. VZN Mesta 

Bardejov č. 155/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov 

zmena č. 29... 3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny 

ÚPN M Bardejov, C) žiada 1. Primátora Mesta Bardejov prostredníctvom Mestského úradu 

Mesta Bardejov súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD 

podľa §2a stavebného zákona 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

17. Správa o súdnych sporoch mesta  

 Správa bola predložená písomne a zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto 

bodu.   
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JUDr. Eva Hudáková 

dúfam, že v budúcom roku budú spory mesta vyriešené tak, aby sa mohlo mesto starať 

o svoj majetok. 

 

 Keďže sa už nikto neprihlásil do rozpravy k predmetnému bodu, zástupca primátora 

mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 77– bod č. 17 – Správa o súdnych sporoch mesta – ukončenie 

rozpravy 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 78– bod č. 17 – Správa o súdnych sporoch mesta – Uznesenie č. 

50/2015: MsZ A) berie ne vedomie 1. Správu o súdnych sporoch mesta 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

18. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015 

 Správa bola predložená písomne a zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto 

bodu. Keďže sa  nikto neprihlásil do rozpravy k predmetnému bodu, zástupca primátora 

mesta podal návrh na jej ukončenie 

Hlasovanie č. 79– bod č. 18– Informatívna správa o realizácii investičných akcií za 

I. polrok 2015 – ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  
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Hlasovanie č. 80– bod č. 18– Informatívna správa o realizácii investičných akcií za 

I. polrok 2015 – Uznesenie č. 51/2015: MsZ A) berie na vedomie 1. Informatívnu správu 

o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

19. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2014 

 Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2014 bola predložená 

v elektronickej podobe a zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa 

nikto do rozpravy neprihlásil, zástupca primátora mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 81– bod č. 19– Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 

2014 – ukončenie rozpravy  

 Za hlasovalo – 21  

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 82– bod č. 19– Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 

2014 – Uznesenie č.52/2015: MsZ A) berie na vedomie 1. výročnú správu Komunitnej 

nadácie za rok 2014  

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  
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20.  Správa o vybavovaní sťažností  a petícií za rok 2014 

Správa bola predložená písomne a zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto 

bodu.  

Hlasovanie č. 82– bod č. 20 – Správa o vybavovaní sťažností  a petícií za rok 2014. – 

Udelenie slova – hlasovanie o udelení slova p. Kantuľakovi 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

p. Miron Kantuľak 

táto správa sa týka aj mňa a zhodou okolností som v nej 2 x uvedený. V prvom rade, ja 

som v apríli nepodal mestu žiadnu sťažnosť, ale podal som žiadosť o opätovné prešetrenie 

sťažnosti a podľa mňa to je rozdiel. Moja sťažnosť a žiadosť sa týkala prevádzkového času 

podniku Cactus na Štefánikovej ul. a bola posúdená ako opakovaná a odložená. Ak to 

zhrniem, žiadosť o opätovné prešetrenie sťažnosti z decembra, ktorá bola na rušenie nočného 

kľudu bola tiež posúdená ako sťažnosť a dostal som odpoveď, že keď prišla polícia, tak už 

tam nikto nebol v tom čase. Mestská polícia si nedala ani minimálnu námahu, aby urobila 

základné úkony, aby si prešetrili stav veci. A na to som opätovnom žiadosťou žiadal 

o prešetrenie a dostal som odpoveď, že najlepším spôsobom  na prešetrenie by bolo meranie 

hluku. Ale pochopte, že merať hluk náhodilej hádky ľudí je totálny nezmysel a kto dokáže 

napísať takú odpoveď ešte aj na papier. Takže moje sťažnosti nie sú opakované, a do správy 

ani nemáte odvahu napísať názov zariadenia, že kto ten hluk porušuje, či búrka, blesky, autá, 

ale nie je tu nič. Chcem Vás páni poslanci poprosiť, aj s náčelníkom mestskej polície hovoril 

o tom, aby sa dostalo do výkonnej praxe policajtov, aby ak ich občan zavolá, aby im povedal, 

aký je výsledok tých volaní. Nehovorím, že vždy zlyhali, ale veľmi často zlyhali. Na záver 

chcem poprosiť, aby volení zástupcovia mesta sa pozreli na to, čo úradníci napísali, lebo to je 

na hanbu. A k vystúpeniu občana ak dávate súhlas, nič vám nebráni, aby ste uvažovali 

logicky, aby bol vyhradený čas pre vystúpenie občanov mesta a ak vás bude urážať, alebo 

niečo podobné, tak mu toto vystúpenie odoberte.  
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JUDr. Eva Hudáková  

myslím si, že sa treba opäť vrátiť k VZN a prehodnotiť prevádzkový čas, pretože žá 

problematika nočného kľudu sa týka viacerých prevádzok na území mesta. Som v komisii 

verejného poriadku, s touto sťažnosťou sme sa nezaoberali, lebo nám nebola predložená, ale 

zažila som situácie, kedy sú ľudia zúfalí a nájomník zariadenia im povie, že si majú presunúť 

inde spálňu a to si naši občania nezaslúžia. Budeme sa týmto zaoberať a osobne si to beriem 

za svoje.  

 

 Mgr. Veronika Marková 

 chcem sa vyjadriť k sťažnosti zlého technického stavu schodov na sídlisku Vinbarg, 

naozaj len ten, kto tam nebol, môže napísať že je to neopodstatnená sťažnosť. Kto nechodí 

každý deň po tých schodoch, nevie o čom sa hovorí. Schody horné a dolné sú v dobrom stave, 

ale v strede sú tie schody ozaj v otrasnom stave. Chcem Vás poprosiť, aby sa fakt našli 

financie a opravili tie schody, aby sa nestal vážnejší úraz. 

 

 JUDr. Eva Hudáková 

 ešte k obmedzeniu času pre vystúpenie občana, tak možno už sa po čase je vhodné 

vrátiť aj k novelizácii Rokovacieho poriadku MsZ. Je to v rukách nás poslancov.  

 Keďže sa už nikto neprihlásil do rozpravy, zástupca primátora mesta podal návrh na 

jej ukončenie.  

Hlasovanie č. 84– bod č. 20 – Správa o vybavovaní sťažností  a petícií za rok 2014. – 

ukončenie rozpravy  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 85– bod č. 20 – Správa o vybavovaní sťažností  a petícií za rok 2014. –

Uznesenie č. 53/2015: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o vybavovaní sťažností a petícií 

za rok 2014 
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Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 2 – schválené  

 

21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 

 Materiál bol predložený písomne, zástupca primátora mesta otvoril rozpravu k tomuto 

bodu. 

 Mgr. Eva Kučová 

 dávam návrh pre hlavného kontrolóra mesta – Zaradiť do Plánu kontrol na II. polrok 

2015 – Kontrolu čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta vo všetkých 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo právnická osoba, cirkev v zmysle VZN 

č. 96/2009 za kalendárny rok 2014. 

 Mgr. Vladimír Harajda 

 ak to odsúhlasíte nebudem sa brániť, a ak schválite aj kontrolu sťažností, je to na Vás. 

 Keďže sa už nikto z prítomných do rozpravy neprihlásil, zástupca primátora podal 

návrh na jej ukončenie.  

Hlasovanie č. 86– bod č. 21 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta na II. Polrok 2015 – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo -  0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

 

Hlasovanie č. 87– bod č. 21 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta na II. Polrok 2015 – Uznesenie č. 54/2015: hlasovanie o doplnení posl. Kučovej: 

Kontrola čerpania dotácie poskytnutej prostredníctvom rozpočtu mesta vo všetkých  

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je fyzická alebo právnická osoba, cirkev 

v zmvysle VZN č. 96/2009 za kalendárny rok 2014) 
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 Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo -  0 

 Zdržalo sa hlasovania – 2 – schválené  

 

Hlasovanie č. 88 – bod č. 21 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta na II. Polrok 2015: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta na II. Polrok 2015 podľa prílohy č.1) 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo -  1 

 Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené  

 

22. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. Polrok 2015 

 Materiál bol predložený písomne, zástupca primátora mesta otvoril rozpravu a keďže 

sa nikto do nej neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie.  

 

Hlasovanie č. 89 – bod č. 22 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. Polrok 

2015 – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo -  0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 90 – bod č. 22 - Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. Polrok 

2015 – Uznesenie: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Bardejove na II. Polrok 2015 podľa prílohy č.1 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo -  0 

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 



41 
 

 23. Interpelácie 

 Na rokovanie boli predložené interpelácie od poslanca Mgr. Františka Tkáča, na 

ktorého boli odpovede pripravené. Zástupca primátora mesta dal slovo poslancovi Tkáčovi, 

ktorý poďakoval interpelovaným za vybavenie interpelácií.  

 

24. Záver 

 

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

základe osobnej účasti a elektronického záznamu a obsahuje celkom 41 strán. 

 

Bardejov 25. 6. 2015   

 

 

 

 

 

 Ing. Juraj Popjak MUDr. Boris Hanuščak 

                     prednosta MsÚ                                                  primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Mgr. art. Juraj Bochňa    MUDr. Július Zbyňovský 

 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Ing. Elena Volčkovová 
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