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Z Á P I S N I C A  

z  XV.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove 

konaného dňa 21. 3. 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              

15. 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 25, čím je mestské 

zastupiteľstvo uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu 

 Návrh programu  15. zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali 

písomne spolu s pozvánkou.  Doplňujem ho o písomné materiály, ktoré ste obdržali 

dnes ráno Ide o materiál č. 10 Návrh odmeny pre Hlavného kontrolóra, ďalej  materiál 

k bodu č. 11 Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 

a doplnok č.1 k materiálu č.6 Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta. 

 

Má  niekto pripomienky k navrhovanému programu  dnešného rokovania ? 

Ak tomu tak nie je pristúpime k hlasovaniu    o programe dnešného,  15. 

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

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

Konštatujem, že program    15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, prvého 

jarného, keďže dnes je prvý jarný deň,  bol schválený.  

 

3. Voľba návrhovej    komisie, určenie overovateľov  a zapisovateľky 

zápisnice 

Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:  

1.  Mgr.  Kučová Eva 

2.  PaedDr.Blajsko Anton 

3.  Mgr. Mika Ján 

4.  Ing. Židzik Ján 

5.  Ing. Gmitter Pavol 

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 – Schválenie programu 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – 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 
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zasadnutia MsZ určujem: poslancov  Mgr. Jána Miku a MUDr. Andreja Havrillu. 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.  

Otváram rozpravu  k tomuto bodu.  Kto sa hlási do rozpravy ? Keďže sa nikto 

neprihlásil do rozpravy, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

 Hlasovanie č. 2 – bod  č. 3 – Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení 

uznesení mestského zastupiteľstva v Bardejove 

 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

 Hlasovanie č. 4 – bod č. 4 – informácia hlavného kontrolóra o plnení 

uznesení MsZ v Bardejove – ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

5. Správa o výsledkoch kontroly 

 

Správu ste obdržali písomne.  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto  sa  hlási 

do rozpravy ? 

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

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

rozpravy 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 –rozprava ukončená  

 

 Hlasovanie č. 6 – bod č. 5 –– Správa o výsledkoch kontroly 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  

  Jednotlivé návrhy boli prerokované v príslušných komisiách, na zasadnutiach 

mestskej rady, ktorá ich  odporučila schváliť. Ráno ste obdržali písomne dodatok č.1 

k tomu to bodu. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto  sa  hlási do rozpravy ? Keďže 

sa nikto neprihlásil do rozpravy, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 Hlasovanie č. 7 – bod  č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta- 

ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

V prípade návrhu  nájmu, ktorý je posudzovaný v zmysle ustanovení 

hodných osobitného zreteľa je potrebné hlasovať osobitne a návrh je potrebné 

schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
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 Hlasovanie č. 8 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – Bardbyt, s. r. o. - časť I. , body 3 a 4  

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

 Hlasovanie č. 9 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – Bardbyt, s. r. o. - časť I. , bod 1 – dodatok materiálu 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 10 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – Bardbyt, s. r. o. - časť I. , bod 2 

 Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené  

 

Hlasovanie č. 11 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, body 1 a 2 

 Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené  
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Hlasovanie č. 12 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – ZŠ Vinbarg – bod 1  

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 13 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – CVČ Bardejov  

 Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –1 – schválené  

 

Hlasovanie č. 14 – bod č. 6 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta – 

správca – Bapos, m. p.  

 Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –3 – schválené  

 

 

 

7. Návrh nakladania s majetkom mesta 

Návrh bol prerokovaný v komisii správy majetku  a na zasadnutiach mestskej 

rady, ktorá ho odporučila schváliť. Materiál uviedol Ing. Ján Mochnacký, vedúci  

oddelenia správy majetku MsÚ s grafickými prílohami. 

Primátor následne požiadal predsedu komisie správy majetku pána Petra 

Petruša, aby predložil stanovisko komisie k tomuto bodu, ktorá odporúča materiál 

schváliť tak, ako bol predložený. 
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Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomu bodu. Keďže sa  nikto neprihlásil do 

rozpravy, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 15 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta -  

ukončenie rozpravy  

 Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –1 –rozprava ukončená  

Chcem len pripomenúť, že v  prípade návrhov nakladania s majetkom 

mesta, ktoré sú posudzované v zmysle ustanovení hodných osobitného zreteľa je 

potrebné hlasovať osobitne a návrh je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 16 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta -  

A/schvaľuje – III. predaj nehnuteľnosti – bod 4 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 17 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta -  

A/schvaľuje – IV. prenájom nehtnuteľností – bod č. 6 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  

Hlasovanie č. 18 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta - 

A/schvaľuje –V. prenájom nebytových priestorov v objekte SOS B. Kúpele – bod č. 

7 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  
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Hlasovanie č. 19 – bolo zrušené – následne nahradené hlasovaním č. 22 a č. 

23 

Hlasovanie č. 20 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta – ruší 

uznesenie MsZ č. 35/2011 zo dňa 3. 3. 2011 podľa prílohy 1/A – bod I.- 1, - ruší 

v súlade s podmienkami OVS a § 283 OZ vyhlásenú OVS na objekt MŠ + detské 

jasle na ul. Kukorelliho... 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  

 

Hlasovanie č. 21 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta – 

schvaľuje vypísanie opakovanej obch. verejnej súťaže za zníženú kúpnu cenu 

270 000 € a odporúča primátorovi mesta vyhlásiť ďalšie kolo OVS na predaj 

objektu MŠ Pod Papierňou + schvaľuje body VII.-XV. 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –2 – schválené  

 

Hlasovanie č. 22 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta – A) 

schvaľuje, VI. zámena nehnuteľnosti bod č. 8 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  

Hlasovanie č. 23 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta – – A) 

schvaľuje, VI. zámena nehnuteľnosti bod č. 9 

 Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  
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Hlasovanie č. 24 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta – B) 

neschvaľuje I., II., III. 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –1– schválené  

 

Hlasovanie č. 25 – bod č. 7 – Návrh nakladania s majetkom mesta – C) berie 

na vedomie informácie pod bodmi 28, 29, 30 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  

 

 

8. Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2012.  Odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 

2012. 

Záverečný účet  bol prerokovaný  na zasadnutí finančnej komisie a na 

rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila  schváliť.  

Materiál uviedol vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Ing. Miloš Mikula a následne Ing. 

Miloš Dvorský uviedol stanovisko finančnej komisie k tomuto materiálu, ktorá 

odporúča schváliť materiál tak ako je predložený. 

 Primátor mesta následne otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto 

neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 26 – bod č. 8 – Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie 

za rok 2012.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

účtu mesta za rok 2012 – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –3– schválené  
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MUDr. Boris Hanuščak 

všetci si veľmi dobre uvedomujeme globálnu ekonomickú situáciu, ktorá má 

bezprostredný vplyv aj na vývoj príjmovej časti rozpočtu mesta. V tejto súvislosti by 

som chcel  stručne zhrnúť minuloročné výsledky hospodárenia bardejovskej 

samosprávy. V prvom rade by som chcel oceniť spoluprácu všetkých Vás – poslancov 

Mestského zastupiteľstva, pri zodpovednom prístupe k  predkladaným materiálom 

týkajúcim sa schvaľovania rozpočtu, schvaľovania zmien rozpočtu, návrhov 

všeobecno-záväzných nariadení, ktoré majú veľký vplyv na príjmy aj výdavky 

rozpočtu a tým aj na stabilitu hospodárenia samosprávy. 

V roku 2012 sme boli svedkami príkladnej spolupráce   poslaneckých klubov, 

mestskej rady aj komisií mestského zastupiteľstva. Som veľmi rád, že sme spoločne 

koncentrovali všetky sily a energiu na riešenie pragmatických otázok, hľadanie 

praktických riešení, čo sa napokon prejavilo aj na záverečných výsledkoch, ktoré 

máte k dispozícii.  Ďakujem hlavnému kontrolórovi, prednostovi ako aj celému 

Mestskému úradu, konateľom mestských obchodných spoločností, riaditeľom 

príspevkových a rozpočtových organizácií, pretože prispením každého jedného 

zamestnanca nielen mesta, ale celého mestského hospodárstva sa podarilo dosiahnuť 

na dané podmienky  výborné výsledky, ktorých dosiahnutiu sme podriadili kroky 

a opatrenia, ktoré sme v priebehu roka prijímali, ale čo je dôležitejšie aj uplatňovali 

v praxi. Výdavková časť bola maximálne adresne využitá, ale trúfam si povedať, že 

takmer dennodennú pozornosť sme venovali napĺňaniu  vlastných príjmov, najmä 

zabezpečením platobnej disciplíny pri úhrade miestnych daní a poplatkov. Viem, že 

neľahká doba vytvára tlak na každý rodinný rozpočet, či rozpočty obchodných 

spoločností a firiem. Ani v minulom roku sme nešli cestou zvyšovania zaťaženia 

občanov. Ale práve disciplína pri platbách za daň z nehnuteľnosti, či poplatok za 

odpad je spôsob ako celkovo náročnú situáciu spoločne zvládnuť. A preto moje 

poďakovanie patrí všetkým Vám obyvateľom mesta, ktorí ste k plneniu týchto 

povinností pristúpili zodpovedne a taktiež máte podiel na dobrom hospodárení 

samosprávy.    

Aj napriek poklesu štátnych podielových daní o viac ako 300 tis. €, spôsobených 

práve dopadmi globálnej finančnej krízy, sa podarilo lepšie plniť vlastné príjmy, 

cielenými opatreniami sme šetrili  bežné výdavky, ale  pri tom všetkom sme  znovu 

hľadali a nachádzali spôsoby ako nepoľaviť v zabezpečovaní rozvojových programov 
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mesta, ktoré majú vplyv na celkové zlepšovanie kvality života v Bardejove, ale sú 

i nástrojom na prekonávanie následkov recesie.  Svedčí o tom objem investícií, ktorý 

v roku 2012 dosiahol viac ako 8 miliónov eur získaných najmä z cudzích zdrojov, 

ktoré sa podarilo napriek neľahkej dobe zabezpečiť, čo stálo nemálo síl a energie.   

V minulom roku sme  pokračovali v rekonštrukcii zariadení pre seniorov 

prostredníctvom grantových programov EÚ,  v modernizácii mestských komunikácií, 

dokončili sme náročnú rekonštrukciu ulice Dlhý rad a začali nie menej náročnú 

rekonštrukciu ulice Stocklova, ktorá je v podstate poslednou rozsiahlou 

nezrekonštruovanou časťou v historickom centre mesta. Opäť sme využili 

nadštandardné vzťahy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou i plynármi 

a v ich réžii sa podarilo zrekonštruovať rozsiahlu časť technickej infraštruktúry tak, 

aby sme z dlhodobého hľadiska eliminovali riziká porúch, ktoré by mohli mať vplyv 

na zásah do zrekonštruovaných povrchov, ku ktorým onedlho pristúpime.  Nezabudli 

sme ani na podporu verejno-prospešných aktivít v sociálnej oblasti , v oblasti kultúry 

a športu. Na dotáciách pre tieto subjekty sme rozdelili viac ako 400 tis. eur, čo je 

skoro dvojnásobok toho, čo sme pridelili v roku 2011.Celkový výsledok hospodárenia 

za rok 2012 nám umožní pokračovať v roku 2013 vo financovaní všetkých 

naplánovaných aktivít, ktoré sme si schválili v rozpočte a zároveň rozbehneme aj 

ďalšie významné investičné aktivity, ktoré aj v ťažkej dobe budú znamenať 

pokračujúci rýchly rozvoj mesta. Nehovorím, že máme jasať. Nikdy nemôžeme byť 

ani absolútne  spokojní, ale nastolili sme cestu, po ktorej sa určite oplatí kráčať aj 

v tomto roku, ktorý už naznačuje mierne optimistické odhady vývoja.Teraz žiadam 

predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh  na uznesenie k bodu č. 8  dnešného 

rokovania.  

Hlasovanie č. 27 – bod č. 8 – Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie 

za rok 2012.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

účtu mesta za rok 2012 – MsZ A/ berie na vedomie body 1 – 7  

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  
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Hlasovanie č. 28 – bod č. 8 – Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie 

za rok 2012.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

účtu mesta za rok 2012 – MsZ B/ schvaľuje – body 1 – 12  

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  

 

Hlasovanie č. 29 – bod č. 8 – Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie 

za rok 2012.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému 

účtu mesta za rok 2012 –MsZ A/ berie na vedomie bod č. 8 – odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012  

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  

 

9. Výročná správa o hospodárení za rok 2012 mestského podniku  Bapos, 

Základnej umeleckej školy  Michala Vileca  

Návrhy  boli prerokované na  zasadnutí finančnej   komisie a na rokovaní  

mestskej rady, ktorá ich    odporučila schváliť.  Primátor mesta otvoril rozpravu 

k tomu bodu a keďže sa nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 30 – bod č. 9 – Výročná správa  o hospodárení za rok 2012 m. 

p. Bapos a ZUŠ M. Vileca – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  

Hlasovanie č. 31 – bod č. 9 – MsZ schvaľuje A/ Výročnú správu  

o hospodárení za rok 2012 m. p. Bapos  

Za hlasovalo – 25  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  
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Hlasovanie č. 32 – bod č. 9 – MsZ schvaľuje A/ Výročnú správu  

o hospodárení za rok 2012 ZUŠ M. Vileca 

Za hlasovalo – 25  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  

 

10. Platové pomery členov orgánov Mesta Bardejov.  

 

Ráno ste obdržali písomný návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra mesta. 

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

RNDr. Marcel Tribus 

 v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zb. z. o právnom postavením 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

a na základe Zásad odmeňovania členov orgánov mesta, orgánov  MsZ  a hlavného 

kontrolóra mesta sa plat primátora mesta určený MsZ sa opätovne raz ročne 

prerokuje. Podľa údajov ŠÚ SR dosiahla priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca NH v roku 2012 výšku 805 €. Navrhujem v súlade so zákonom 

navýšenie platu primátora mesta o 51 %, čo znamená po zaokrúhlení 3 514 €. 

V uplynulom roku aj napriek negatívnym dopadom svetovej hospodárskej krízy sa 

podarilo vlastnými opatreniami samosprávy dosiahnuť hospodársky výsledok mesta 

357 tis. €. Mesto pokračovalo v realizácii rozvojových programov v oblasti 

rekonštrukcie a modernizácie siete miestnych komunikácií, úspešne bola ukončená 

rekonštrukcia Promenádneho parku, z EÚ zdrojov bola ukončená rozsiahla 

rekonštrukcia ul. Dlhý rad, Domovov dôchodcov a Klubov dôchodcov. Úspešne bol 

ukončený projekt – nákup novej modernej čistiacej techniky, pokračuje projekt 

rekonštrukcie ZŠ Wolkerova, proces prípravy nových žiadostí na poskytnutie 

finančných prostriedkov z EÚ. Ďalej pokračuje proces výstavby juhovýchodného 

obchvatu mesta, úspešne sa začalo s rekonštrukciou ul. Stockelova vrátane obnovy 

inžinierskych sietí, technickej infraštruktúry, obnova športových stánkov na území 

mesta. To je výpočet niektorých dôvodov, ktoré ma viedli  k návrhu na úpravu platu 

primátora mesta. Aj napriek navrhovanému zvýšeniu, plat primátora mesta 
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nepresiahne minuloročný plat, ale jeho mierne zníženie. Predkladám návrh na 

uznesenie: MsZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 5/2012 zo 

dňa 29. 3. 2012, časť B), bod 2., MsZ schvaľuje Zvýšenie mesačného platu primátora 

mesta o 51 % v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 4. 2013, čo predstavuje plat primátora mesta 

v sume 3.514,--€. 

 

Hlasovanie č. 33 – bod č. 10 – Platové pomery členov orgánov Mesta 

Bardejov – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 34 – bod č. 10 – Platové pomery členov orgánov Mesta 

Bardejov – MsZ A/ ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 

5/2012 zo dňa 29. 3. 2012, časť B), bod 2., MsZ B/ schvaľuje zvýšenie 

mesačného platu primátora mesta o 51 % v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 

zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou 

od 1. 4. 2013, čo predstavuje plat primátora mesta v sume 3.514,--€. 

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 2 

 Zdržalo sa hlasovania –3– schválené  

 

Hlasovanie č. 35 – bod č. 10 – Platové pomery členov orgánov Mesta 

Bardejov – MsZ B/ schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesta Bardejov 

odmenu vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2012. 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –1– schválené  
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11. Návrh na I.  zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených 

rozpočtových organizácií na rok 2013,  Zmena plánu investičných akcií 

v tepelnom hospodárstve pre rok 2013,  Zmena príspevku mesta pre m.p. 

Bapos na rok 2013  

 

Návrhy boli prerokované na zasadnutí finančnej komisie MsZ a na rokovaní 

MsR, ktorá ich odporučila  schváliť. Primátor mesta požiadal vedúceho oddelenia 

ekonomiky Ing. Miloša Mikulu, ktorý uviedol návrh. Následne stanovisko finančnej 

komisie predniesol Ing. Miloš Dvorský, predseda komisie a primátor otvoril rozpravu 

k tomuto bodu. 

 

Mgr. Ján Mika  

- financovanie škôl – chcem upozorniť, ako niektorým školám krátime 

financie a niektorým pomáhame – ZŠ Komenského – 24 434 €, ZŠ 

Wolkerova – 17164 €, ZŠ Pod Vinbargom - 16 112 €, ZŠ B. Krpelca – 

17 453 €, ZŠ Vinbarg + 3 384 €, ZŠ Pod Papierňou + 71 779 €. Už je to 

v podstate piaty alebo šiesty rok a každým rokom je to viac a viac 

a uvidíme, ako to skončí. Na Poštárke sa buduje plnoorganizovaná škola, 

to znamená, že rómovia odídu zo VI. ZŠ na Poštárku a tým pádom bude 

menej a menej žiakov a treba hľadať východisko, aby sme tie peniaze 

šetrili a nie dotovali iné školy.  

- 5 % navýšenie – školské kluby detí – je tu navýšenie navrhované ale v oveľa 

nižšej čiastke, chcem sa opýtať, či je to na určité iba obdobie?  

- ku kapitole – kultúra – akcia Deň žien z 1500 €, znížili sme  a ostalo na 500 €, 

Deň učiteľov z 1900 € na 1500 €. Pokiaľ viem, tie oslavy sa po minulé roky 

konali v športovej hale, tohto roku nie sú tie akcie a chcem sa opýtať, kde 

budú použité, resp. neboli už použité na nemenovanom mítingu ?  

 

Mgr. René Semanišin  

- odpovedal, čo sa týka ZŠ prenesených kompetencií, je to dlhodobý 

problém a mesto využíva kompetenciu samosprávy a hľadá možné riešenia  

- k 5 % navýšeniu – je to čiastočná kompenzácia pre jednotlivé zariadenia je 

to na I. štvrťrok, čo bude ďalej, uvidíme 
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- na margo Dňa učiteľov, keďže chceme zachovať toto podujatie, budeme 

ho organizovať nie v športovej hale ale v obradnej sieni a bude spojené 

s oceňovaním pedagógov a čo sa týka financií, nevyčerpeme tento objem 

peňazí a tiež hľadáme aj externé zdroje.  

 

Ing. Martin Choma 

- odpovedal ku akcii – Deň žien – Mesto Bardejov prispelo na toto podujatie 

zabezpečením pódia  a ozvučenia a čiastočnú úhradu pre cimbalovú 

hudbu, rozpočet sme neprekročili a použijeme ich na ďalšie akcie. 

 

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

návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 36 – bod č. 11 – Návrh na I.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013,  Zmena plánu 

investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013,  Zmena príspevku mesta 

pre m.p. Bapos na rok 2013 – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0– schválené  

 

Hlasovanie č. 37 – bod č. 11 – Návrh na I.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013,  Zmena plánu 

investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013,  Zmena príspevku mesta 

pre m.p. Bapos na rok 2013 – MsZ schvaľuje - I. zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 podľa prílohy č. 1, 

Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 2., Vystavenie bianko 

zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru vo výške 

500 tis. €. 

Za hlasovalo – 17 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –7– schválené  
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Hlasovanie č. 38 – bod č. 11 – Návrh na I.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013,  Zmena plánu 

investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013,  Zmena príspevku mesta 

pre m.p. Bapos na rok 2013 – MsZ schvaľuje – zmenu plánu investičných akcií 

v tepelnom hospodárstve na rok 2013 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. 

podľa prílohy č. 3  

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 schválené  

 

Hlasovanie č. 39 – bod č. 11 – Návrh na I.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013,  Zmena plánu 

investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013,  Zmena príspevku mesta 

pre m.p. Bapos na rok 2013 – MsZ schvaľuje – zmenu príspevku meseta pre m. p. 

Bapos na rok 2013 podľa prílohy č. 4 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 schválené  

 

12. Návrh investičného zámeru zvýšenia energetickej a ekonomickej 

efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste 

 

Návrh je ďalším hľadaním nástrojov  na znižovanie nákladov v jednotlivých 

oblastiach výkonu samosprávnych funkcií s eliminovaním použitia vlastných zdrojov. 

Materiál  bol prerokovaný na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť.  

Ing. Vladimír Zoľak, riaditeľ m. p. Bapos stručne predniesol návrh.  

Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 
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RNDr. Vladimír Savčinský 

- materiál je na jednej strane výborný a na druhej rizikový, dnes 

schvaľujeme zámer, dávam doplnok, aby sme upravili návrh na uznesenie 

– schvaľuje vypracovanie investičného zámeru... 

 

Hlasovanie č. 40 – bod č. 12 – Návrh investičného zámeru zvýšenia 

energetickej a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste – 

ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 41 – bod č. 12 – Návrh investičného zámeru zvýšenia 

energetickej a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste – MsZ 

A/ schvaľuje – vypracovanie investičného zámeru zvýšenia energetickej 

a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia v meste Bardejov, B) 

odporúča – primátorovi mesta – zabezpečiť prípravu investičného zámeru pre rok 

2013 v súlade s navrhnutým harmonogramom 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – schválené  

 

 

Následne primátor mesta vyhlásil prestávku. 

 

 

13.  Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie  mesta 

Bardejov - stanovisko k spracovaniu UŠ17/2013   

 

Návrh bol prerokovaný  v komisii výstavby a územného rozvoja a   na    

rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Materiál  ste obdržali písomne. 
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Ing. Slavomír Kmecik stručne predniesol návrh a p. Milan Kapec stanovisko komisie, 

ktorá odporúča návrh schváliť. 

 Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

 MUDr. Ján Fotta 

 prečo sa nenavrhla táto zmena už skôr?  Pred rokom sme urobili zámenu 

pozemkov a prečo sa hneď neurobil aj zámer ? 

 

Ing. Ján Mochnacký  

ráno som ukazoval, ktoré pozemky sme za ktoré menili a ceny boli podľa 

znaleckého posudku. 

 

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

ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 42 – bod č. 13 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie  mesta Bardejov - stanovisko k spracovaniu UŠ17/2013  – ukončenie 

rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 43 – bod č. 13 – Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej 

dokumentácie  mesta Bardejov - stanovisko k spracovaniu UŠ17/2013   - MsZ A) 

súhlasí – body 1, 2 

Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –6 – schválené  
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14. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov 

č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch 

Návrh, ktorého cieľom je zefektívniť administratívny proces pri prideľovaní 

nájomných bytov, bol prerokovaný   v komisii bytovej, sociálnej pomoci 

a zdravotníctva a na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Primátor 

mesta požiadal PhDr.Tatianu Fedákovú, ktorá návrh uviedla, následne MUDr. 

Leščišinová uviedla stanovisko komisie, ktorá odporúča materiál schváliť. 

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

rozpravy, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 44 – bod č. 14 – Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch 

– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená  

 

- je potrebný súhlas minimálne trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov 

mestského zastupiteľstva 

 

Hlasovanie č. 45 – bod č. 14 – Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch – MsZ A) 

schvaľuje bod 1- uznesenie č. 11/2013 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –6 – schválené  
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15. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 79/2008 v školách a školských 

zariadeniach 

 Materiál bol prerokovaný  v komisii školstva, telesnej kultúry a športu a na 

zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta požiadal 

vedúceho odd. školstva a telesnej kultúry MsÚ, aby návrh predniesol. Následne 

predniesol stanovisko komisie školstva PaedDr. Anton Blajsko, ktorý skonštatoval, že 

komisia odporúča  návrh schváliť. Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto 

bodu.  

 

 Mgr. Ján Mika 

 podľa mňa návrh, ktorý tu je, je likvidačný.Nepodporím ho. 

 

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

ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 46 – bod č. 15 – Návrh zmien a doplnkov VZN č. 79/2008 

v školách a školských zariadeniach– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 – rozprava ukončená 

 

- na schválenie zmien a doplnkov VZN je potrebný súhlas minimálne 

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Hlasovanie č. 47 – bod č. 15 – Návrh zmien a doplnkov VZN č. 79/2008 v školách 

a školských zariadeniach – MsZ A) schvaľuje bod č. 1 - uznesenie č. 11/2013 

Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo – 2  

 Zdržalo sa hlasovania –4 – schválené  
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16. Návrh na vyradenie Centier voľného času  pri základných školách zo 

siete školských zariadení – ZŠ Námestie  armádneho  generála  Ludvíka  Svobodu 

a ZŠ Komenského 

 Návrh bol  prerokovaný  v komisii školstva,  telesnej kultúry a športu  a   na 

zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť.  Následne primátor mesta 

otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

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

 

Hlasovanie č. 48 – bod č. 16 – Návrh na vyradenie Centier voľného času  pri 

základných školách zo siete školských zariadení – ZŠ Námestie  armádneho  

generála  Ludvíka  Svobodu a ZŠ Komenského – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 49 – bod č. 16 – Návrh na vyradenie Centier voľného času  pri 

základných školách zo siete školských zariadení – ZŠ Námestie  armádneho  

generála  Ludvíka  Svobodu a ZŠ Komenského – MsZ A) schvaľuje – bod 1 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –1 –schválené 

 

17. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  v rámci opatrenia  4.1a  Regionálneho operačného 

programu 

Návrh bol prerokovaný na  zasadnutí  mestskej rady, ktorá  ho odporučila 

predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.  Materiál ste obdržali písomne.  

V rámci aktuálnej výzvy zverejnenej ministerstvom pôdohospodárstva pripravuje 

samospráva mesta Bardejov projekt revitalizácie centrálnej pamiatkovej zóny, ktoré 

predmetom je úprava parku za Bazilikou, rekonštrukcia ulíc Miškovského, 

Hviezdoslavovej a Partizánskej, vrátane výstavby dvoch kruhových križovatiek, čím 
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napĺňame našu ambíciu spájania historických častí mesta s modernou funkcionalitou 

nadväzujúcich ulíc.  

Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nikto do rozpravy 

neprihlásil, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 50– bod č. 17 – Návrh na schválenie a financovanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok  v rámci opatrenia  4.1a  Regionálneho 

operačného programu– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 51 – bod č. 17 – Návrh na schválenie a financovanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok  v rámci opatrenia  4.1a  Regionálneho 

operačného programu- MsZ A) schvaľuje – bod č. 1, 2, 3 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –1 –schválené 

 

 

18. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2013 

 Materiál bol prerokovaný v komisii podnikateľských aktivít, regionálneho 

rozvoja a cestovného ruchu MsZ a na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila 

predložiť do MsZ. Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže 

sa nikto do rozpravy neprihlásil, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 52– bod č. 18 – Informatívna správa o príprave na Letnú 

turistickú sezónu 2013– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 53 – bod č. 18 – Informatívna správa o príprave na Letnú 

turistickú sezónu 2013 – MsZ A) berie na vedomie – bod 1 – uznesenie č. 15/2013 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –schválené 

 

19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 

Správu ste obdržali  písomne spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila predložiť 

do MsZ. Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nikto do 

rozpravy neprihlásil, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 54– bod č. 19 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2012– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 55 – bod č. 19 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2012 – MsZ A) berie na vedomie – bod č. 1 – uznesenie č. 16/2013 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –schválené 
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17. Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2012 

Správu ste obdržali spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie.Materiál bol 

prerokovaný  na zasadnutí komisie správy majetku  a na rokovaní  mestskej rady, 

ktorá ho odporučila predložiť do MsZ. Následne primátor mesta otvoril rozpravu 

k tomuto bodu.  

Ing. Jozef Kuchta 

odporúčam k tomuto materiálu ešte návrh na uznesenie – MsZ odporúča MsZ 

odporúča primátorovi mesta zriadiť odbornú komisiu pre účely vykonania 

inventarizácie stavu majetku mestských lesov v súvislosti s ukončením nájomného 

vzťahu k 31. 12. 2013. 

 

RNDr. Vladimír Savčinský 

len sa pýtam, či by to nemal byť nejaký odborný audit? Lebo neviem, kto 

z nás prítomných si trúfa zhodnotiť hospodárenie lesov? 

 

Ing. Jozef Kuchta 

faktickou poznámkou zareagoval, že v tej odbornej komisii by mali byť aj 

odborníci v tejto profesii. 

 

MUDr. Ján Fotta 

ten dátum podľa mňa nie je vhodný, pretože vtedy končí nájomná zmluva 

s terajším správcom. 

 

Ing. Ján Orenič 

tento rok je plánovaná krajská previerka, takže máte o odbornú previerku 

postarané, lebo končí 10 – ročný program starostlivosti o les.  
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JUDr. Eva Hudáková 

ani jeden orgán nemôže menovať ľudí zvonku do takejto komisie, súhlasím 

s poslancom Oreničom. Minimálne v polovici tohto roka musíme zvoliť ďalší postup, 

o ktorom sme rozprávali aj na mestskej rade už. 

 

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

ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 56– bod č. 20 – Správa o stave hospodárenia v mestských 

lesoch za rok 2012– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 57 – bod č. 20 – Správa o stave hospodárenia v mestských 

lesoch za rok 2012-  hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Kuchtu – MsZ odporúča 

primátorovi mesta zriadiť odbornú komisiu pre účely vykonania inventarizácie 

stavu majetku mestských lesov v súvislosti s ukončením nájomného vzťahu k 31. 

12. 2013 

Za hlasovalo – 7 

 Proti hlasovalo – 6  

 Zdržalo sa hlasovania –12 –neschválené 

 

Hlasovanie č. 58 – bod č. 20 – Správa o stave hospodárenia v mestských 

lesoch za rok 2012-  MsZ A) berie na vedomie – bod 1, B) žiada – bod 1 – uznesenie 

č. 17/2013 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –3 –schválené 
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21. Správa o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2012 

Správu ste obdržali spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie. Materiál bol 

prerokovaný  v komisii verejného poriadku a na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho 

odporučila predložiť do MsZ. Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto 

bodu.  

p. Miroslav Bejda 

správa bola prerokovaná na komisii verejného poriadku a chcem len 

upozorniť, že z roka na rok klesajú financie na materiálno – technické zabezpečenie 

polície. Dúfam, že v budúcnosti sa tento stav zlepší. 

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

ukončenie. 

Hlasovanie č. 59– bod č. 21 – Správa o činnosti Mestskej polície v Bardejove 

za rok 2012– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

Hlasovanie č. 60– bod č. 21 – Správa o činnosti Mestskej polície v Bardejove 

za rok 2012– MsZ A) berie na vedomie – bod 1 

Za hlasovalo – 24 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –schválené 

 

22. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste 

v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku 

Mestského hasičského zboru. 

 

 Materiál bol prerokovaný v komisii verejného poriadku a na zasadnutí 

mestskej rady, ktorá ho odporučila predložiť do MsZ. 
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Vítam na dnešnom rokovaní pána Jozefa Kořínka – veliteľa mestského 

hasičského zboru, pána Michala Soroku – preventivára požiarnej ochrany a pána 

Dušana Novotného riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Bardejov. Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

p. Miroslav Bejda 

tiež táto správa bola prerokovaná na komisii verejného poriadku a chcem 

poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj voľný čas takýmto aktivitám. 

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

ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 61– bod č. 22 – Správa o stave a plnení úloh požiarnej 

ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho 

a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 62– bod č. 22 – Správa o stave a plnení úloh požiarnej 

ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho 

a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru – MsZ A) berie na 

vedomie- bod 1 – uznesenie č. 19/2013 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –schválené 

  

MUDr. Boris Hanuščak 

ďakujem členom mestského hasičského zboru, hasičom Hasičského 

a záchranného zboru za skvelú prácu počas celého roka, ktorej výsledkom je 

zvládnutie zásadných úloh v oblasti požiarnej ochrany, vrátane všetkých 
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mimoriadnych situácii.  Osobitne sa chcem poďakovať za skvelú spoluprácu, 

profesionálny prístup, skvelú súčinnosť pri zvládaní nedávnej kalamitnej situácie 

spôsobenej intenzívnym snežením a silným vetrom. Poprosím Vás páni, aby ste moje 

poďakovanie ešte raz tlmočili svojim kolegom a zároveň chcem vyjadriť nádej, že 

sme si svoj povodňový prídel vyčerpali v uplynulých  rokoch a v tomto roku sa 

budeme stretávať len pri príjemnejších príležitostiach. Ešte raz Vám ďakujem. 

 

23. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií mestského 

zastupiteľstva, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a neposlancov na 

zasadnutiach  komisií mestského zastupiteľstva za  II. polrok 2012 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila 

schváliť. Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nikto do 

rozpravy neprihlásil, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 63– bod č. 23 – Vyhodnotenie účasti poslancov na 

zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady, mestského 

zastupiteľstva a neposlancov na zasadnutiach  komisií mestského zastupiteľstva za  

druhý polrok 2012– ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 244 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 64– bod č. 23 – Vyhodnotenie účasti poslancov na 

zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady, mestského 

zastupiteľstva a neposlancov na zasadnutiach  komisií mestského zastupiteľstva za  

druhý polrok 2012– uznesenie č. 20/2013 

Za hlasovalo – 25 

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania –0 –schválené 
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24. Interpelácie 

Na dnešné rokovanie bolo, v zmysle rokovacieho poriadku,  doručených šesť   

interpelácií od pána poslanca Jozefa Andrejuva.  Na  interpelácie odpovedali 

interpelovaní písomne.  

Poslanec Andrejuv mal doplňujúce otázky. 

Ing. Jozef Andrejuv 

nebol som pochopený v otázke, čo sa týka opravy cesty na ul. Dujava  - treba 

to ešte prehodnotiť, k oprave kanalizačných poklopov na ul. Záhradnej,  Potočnej – 

môže tam dôjsť k úrazu, poškodeniu motorových vozidiel, hlavne v križovatke, je to 

vec vodárenskej spoločnosti a nerieši sa to. Tiež odvodňovací rigol na ul. Lesná, 

prepadnutá cesta po povodniach, tiež je to potrebné riešiť. 

 

Správu o mojich služobných cestách a pracovných rokovaniach doložím 

k zápisnici z dnešného zasadnutia.  
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25. Záver 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia,  

týmto sme naplnili program dnešného  zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré je zároveň prvým v tomto kalendárnom roku.  Ďakujem za prácu na dnešnom 

zasadnutí  členom návrhovej komisie   i Vám všetkým za účasť na dnešnom 

zasadnutí.    Prajem Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov plných radosti, 

šťastia, porozumenia a lásky.  

 

 Zápisnica  z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove je 

zapísaná na základe osobnej účasti a elektronického záznamu a obsahuje celkom  31 

strán. 

 

Bardejov 21. 3. 2013 

 

 

 Ing. Juraj Popjak MUDr. Boris Hanuščak 

                     prednosta MsÚ                                                  primátor mesta 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
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Mgr. Ján Mika  
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