ZÁPISNICA
z XX. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
konaného dňa 21. 11. 2013

1. Otvorenie

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, dámy a páni,
v zmysle ustanovenia § l2 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, a v zmysle článku 6 bod 4 a 5 Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove som

zvolal dnešné mimoriadne

zasadnutie 20. 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.
Dámy a páni,
otváram XX. mimoriadne - zasadnutie mestského zastupiteľstva a zároveň
Vás žiadam o prezentáciu.
Konštatujem, že z 25 zvolených poslancov je prítomných 22,

čím je mestské

zastupiteľstvo uznášania schopné.
Z

dnešného

mimoriadneho

zasadnutia

mestského

zastupiteľstva

ospravedlňujem pána poslanca Bejdu, ktorý je pracovne mimo Bardejova, p. Gmittera
z pracovných dôvodov a p. Tribus príde v priebehu rokovania.

2. Schválenie programu
MUDr. Boris Hanuščak
návrh programu XX. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva ste
obdržali písomne. Z dnešného rokovania pre chýbajúce stanoviská sťahujem bod č.8.
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Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí
miestnych daní (rozprava)
5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bradejov č. 60/2004 o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii
komunálneho a drobného stavebného odpadu (rozprava)
7. Návrh VZN Mesta Bardejov o zákaze požívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach (rozprava)
8. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
11. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej
jednotky verejnej správy k 31.12.2012, ktorú za konsolidovaný celok zostavila
materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
12. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov (rozprava)
13. Pravidlá dislokácie výtvarných umeleckých diel a iných artefaktov na území mesta
Bardejov (rozprava)
14. Záver

Hlasovanie č. 1 – bod č. 2 – Schválenie programu
Za hlasovalo - 21
Proti hlasovalo - 0
Zdržalo sa hlasovania - 1 - schválené
Konštatujem, že program dnešného
zastupiteľstva bol schválený.
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mimoriadneho zasadnutia mestského

3. Voľba návrhovej

komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
1. Mgr. Eva Kučová
2. PaedDr. Anton Blajsko
3. JUDr. Eva Hudáková
4. Mgr. Veronika Marková
5. Mgr. Ján Mika
Má niekto z poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému
návrhu ?
Ak nie, dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie.
Hlasovanie č. 2 – bod č. 3 – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľky
Za hlasovalo - 20
Proti hlasovalo - 0
Zdržalo sa hlasovania - 1
Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená.
Žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto v rokovacej sále
a zvolili si predsedu.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva
určujem MUDr. Helenu Leščišinovú a p. Milana Kapca. Za zapisovateľku určujem
Ing. Elenu Volčkovovú.

4.

Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bardejov č.118/2011 o určení náležitostí miestnych daní

Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a na zasadnutí Mestskej rady,
ktorá ho odporučila schváliť. Materiál ste obdržali písomne spolu s pozvánkou na
dnešné rokovanie. Ing. Martin Nemec, vedúci odd. daní a poplatkov MsÚ predniesol
návrh. Následne primátor mesta požiadal Ing. Miloša Dvorského, ktorý predniesol
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stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča tento návrh schváliť. Následne primátor
mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, podal
návrh na jej ukončenie.

Hlasovanie č. 3 - bod č. 4 – Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov
č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní – ukončenie rozpravy
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo- 0
Zdržalo sa – 2 – rozprava ukončená
Na schválenie zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bardejov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 4 – bod č. 4 – Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č.
118/2011 o určení náležitostí miestnych daní – uznesenie č. 65/2013 –MsZ
schvaľuje zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí
miestnych daní
Za hlasovalo – 22
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené

5. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a na zasadnutí Mestskej rady,
ktorá ho odporučila schváliť. Materiál ste obdržali písomne spolu s pozvánkou na
dnešné rokovanie. Ing. Martin Nemec, vedúci odd. daní a poplatkov MsÚ predniesol
návrh. Následne primátor mesta požiadal Ing. Miloša Dvorského, ktorý predniesol
stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča tento návrh schváliť. Následne primátor
mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, podal
návrh na jej ukončenie.
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Hlasovanie č. 5 - bod č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov
č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - ukončenie rozpravy
Za návrh hlasovalo – 23
Proti bolo – 0
Zdržalo sa - 0
Konštatujem, že rozprava k bodu č. 5 je skončená.

Pripomínam, že na schválenie zmien a doplnkov Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Bardejov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 5 - bod č. 5 - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov
č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - uznesenie č. 66/2013 - MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky
Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Za návrh hlasovalo – 23
Proti bolo - 0
Zdržalo sa – 0 schválené

6. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácií komunálneho a drobného stavebného
odpadu.
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby a územného rozvoja mesta, na
zasadnutí finančnej komisie a na zasadnutí

mestskej rady, ktorá ho odporučila

schváliť. Materiál ste obdržali písomne. Primátor mesta požiadal Ing. Slavomíra
Kmecik, ved. odd. životného prostredia, aby návrh uviedol, následne p. Milan Kapec
predniesol stanovisko komisie výstavby a územného rozvoja mesta, ktorá odporúča
návrh schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto
neprihlásil do rozpravy, podal návrh na jej ukončenie.
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Hlasovanie č. 7- bod č. 6 – Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č.
48/2003 o zbere a likvidácií komunálneho a drobného stavebného odpadu –
ukončenie rozpravy
Za návrh hlasovalo - 23
Proti bolo – 0
Zdržalo sa - 0
Konštatujem, že rozprava k bodu č. 6 je skončená.

Chcem Vám ešte pripomenúť, že na schválenie zmien a doplnkov
Všeobecne záväzného nariadenia

Mesta Bardejov

je potrebný súhlas

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 8 – bod č. 6 – Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č.
48/2003 o zbere a likvidácií

komunálneho a drobného stavebného odpadu –

uznesenie č. 67/2013 - MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácií komunálneho a drobného
stavebného odpadu
Za hlasovalo – 21
Proti – 0
Zdržalo sa – 2 - schválené
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov

o zákaze

požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
Návrh

bol prerokovaný na zasadnutí komisie verejného poriadku a na

rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta požiadal Mgr.
Milana Hoška, náčelníka MsPO o uvedenie návrhu, následne o stanovisko komisie
verejného poriadku, ktorý predniesla JUDr. Eva Hudáková, ktorá skonštatovala, že
komisia verejného poriadku odporúča návrh schváliť. Následne primátor mesta otvoril
rozpravu k tomuto bodu a keďže nikto z prítomných sa neprihlásil, primátor mesta
podal návrh na jej ukončenie.
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Hlasovanie č. 9 -

bod č. 7 – Návrh VZN Mesta Bardejov o zákaze

používania alkoholických nápojov na vymedzených verejných prístupných miestach
– ukončenie rozpravy
Za návrh hlasovalo – 22
Proti bolo – 0
Zdržalo sa - 0 - rozprava ukončená

Na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas
minimálne trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 10 – bod č. 7 -

Návrh VZN Mesta Bardejov o zákaze

požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach –
uznesenie č. 68/2013 - MsZ A) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Bardejov č. 135/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach
Za návrh hlasovalo - 23
Proti bolo – 0
Zdržalo sa – 0 – schválené
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.
8. Návrh nakladania s majetkom mesta
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie správy majetku a na zasadnutí
Mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta požiadal vedúceho odd.
správy majetku MsÚ Ing. Jána Mochnackého o uvedenie materiálu. Následne
požiadal o stanovisko k návrhu Ing. Petra Petruša, predsedu komisie správy majetku,
ktorá odporúča návrh schváliť tak ako je predložený, a otvoril rozpravu k tomuto
bodu. Keďže sa nikto do rozpravy neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie.
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Hlasovanie č. 11 - bod č. 8 – Návrh nakladania s majetkom mesta –
ukončenie rozpravy
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa – 0 – rozprava ukončená

Hlasovanie č. 12 -

bod č. 8 – Návrh nakladania s majetkom mesta -

uznesenie č. 69/2013 - MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľnosti bod 3.
Stanislav Tribus a manž. Anna Tribusová, L. Novomeského 4, Bardejov

Za hlasovalo - 23
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa – 0 – schválené
Hlasovanie č. 13

bod č. 8 -

Návrh nakladania s majetkom mesta –

uznesenie č. 69/2013 - Návrh na uznesenie k bodu č. 8 - MsZ A ) schvaľuje I.
Predaj nehnuteľnosti body 1. Spoločnosť LK - TEAM, s. r. o., Pod papierňou
1655, Bardejov, 2. Vasiľová Helena, Komenského 567/30, Bardejov, III Prenájom
nebytových priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele bod 4. Mgr. Marek Šimco,
Hlavná 25, Dlhá Lúka, IV. Odkúpenie nehnuteľnosti bod 5. René Lukáč,
Kacvinského 12, Bardejov, V. Zriadenie bezodplatného vecného bremena bod 6.
Doriešenie prístupu k mestskému HPP v Bardejove, VI. Doplnenie a zmena
uznesenia MsZ bod 7. Doplnenie a zmena uznesenia MsZ č. 66/2012, VII. Vyňatie
neupotrebiteľného hnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta bod 8.
spoločnosť BARDBYT, s. r. o., VIII. Zariadenie ukončených investičných akcií do
majetku mesta a následné zverenie do správy body 9, 10,
B) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľnosti 11. MUDr. Martina Buchalová, J. Grešáka
9, Bardejov
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa hlasovania - 0 – schválené
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9. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila
schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil,
podal návrh na jej ukončenie.

Hlasovanie č. 14 - bod č. 9 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –
ukončenie rozpravy
Za hlasovalo – 23
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Konštatujem, že rozprava k bodu č. 9 je skončená.

Hlasovanie č. 15 – bod č. 9 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –
uznesenie č. 70/2013 - MsZ A) schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta
v časti I., v bode 1. Dlhý rad 16 – administratívna budova OÚ, 2. Radničné
námestie č. 4 – dvorný trakt, 3. Radničné námestie č. 12 – dvorný trakt, 4.
Stockolova 9 – prízemie, v zmysle osobitného zreteľa
Za hlasovalo – 23
Proti bolo - 0
Zdržalo sa – 0
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.
Hlasovanie č. 16 – bod č. 9 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta –
uznesenie č. 70/2013 - MsZ A) schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta
v časti I., v bode 5. Dlhý rad A/3 prízemie
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo - 0
Zdržalo sa hlasovania – 0
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.
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Hlasovanie č. 17 – bod č. 9 – Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta uznesenie č. 70/2013 - MsZ A) schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta
body 1, 2
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa hlasovania – 1
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.
10. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012, ktorú za konsolidovaný celok
zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov.
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na zasadnutí
Mestskej rady, ktorá ho odporučila zobrať na vedomie. Primátor mesta následne
otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Hlasovanie č. 18 - bod č. 10 – Správa nezávislého audítora z overenia
konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2012,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov ukončenie rozpravy
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa hlasovania – 0
Konštatujem, že rozprava k bodu č. 10 je skončená.
Hlasovanie č. 18 - bod č. 10 – Správa nezávislého audítora z overenia
konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2012,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov uznesenie č. 71/2013 - MsZ A) berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy
k 31.12.2012, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto
Bardejov
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Za hlasovalo – 23
Proti – 0
Zdržalo sa – 0 - schválené
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.
11. Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá ho odporučila
schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil,
podal návrh na jej ukončenie.
Hlasovanie č. 20 - bod č. 11 – Návrh Koncepcie rozvoja informačných
systémov - ukončenie rozpravy
Za hlasovalo – 23
Proti – 0
Zdržalo sa – 0
Konštatujem, že rozprava k bodu č. 11 je skončená.

Hlasovanie č. 21 – bod č. 11 – Návrh Koncepcie rozvoja informačných
systémov - uznesenie č. 72/2013
Za hlasovalo - 23
Proti bolo – 0
Zdržalo sa - 1
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.

12. Pravidlá dislokácie výtvarných umeleckých diel a iných artefaktov na
území mesta Bardejov
Materiál bol prerokovaný v komisii kultúry a na zasadnutí mestskej rady, ktorá
ho odporučila schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu, keďže sa
nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie.
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Hlasovanie č. 22 – bod č. 12 – Pravidlá dislokácie výtvarných umeleckých
diel a iných artefaktov na území mesta Bardejov - ukončenie rozpravy
Za hlasovalo – 23
Proti hlasovalo – 0
Zdržalo sa hlasovania - 0
Konštatujem, že rozprava k bodu č. 12 je skončená.

Hlasovanie č. 22 – bod č. 12 – Pravidlá dislokácie výtvarných umeleckých
diel a iných artefaktov na území mesta Bardejov - uznesenie č. 79/2013 - MsZ A)
schvaľuje 1. Pravidlá dislokácie výtvarných umeleckých diel a iných artefaktov na
území mesta Bardejov
Za hlasovalo – 22
Proti hlasovalo– 0
Zdržalo sa hlasovania– 0
Konštatujem, že sme uznesenie k tomuto bodu schválili.
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13. Záver
Vážené pani poslankyne, páni poslanci,
dámy a páni,
program dnešného mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sme
naplnili. Ďakujem za prácu členom návrhovej komisie, ďakujem i Vám všetkým, že
ste si

prispôsobili svoj program tak, aby ste sa mohli dnešného mimoriadneho

rokovania zúčastniť.
Končím 20. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Zápisnica

z XX. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v

Bardejove je zapísaná na základe osobnej účasti a elektronického záznamu a obsahuje
celkom 13 strán.

Bardejov 21.11.2013

Ing. Juraj Popjak

MUDr. Boris Hanuščak

prednosta MsÚ

primátor mesta

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Ing. Elena Volčkovová

MUDr. Helena Leščišinová

p. Milan Kapec
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