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Z Á P I S N I C A 

z II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove 

konaného dňa 16. decembra 2014 

 

 

1. Otvorenie 

MUDr. Boris Hanuščak 

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                 

2. 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. 

 Primátor konštatuje, že z 25 zvolených poslancov je prítomných 23, čím je 

mestské zastupiteľstvo uznášania schopné. 

Z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sa  ospravedlnila poslankyňa 

Biľová pre zdravotné problémy a pán poslanec Zbyňovský, ktorý je na pracovnej 

ceste. 

Návrh programu 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali 

elektronicky spolu s pozvánkou.  

 Pred dnešným rokovaním Vám bol rozdaný doplnok k bodu č. 6 Návrh 

nakladania s majetkom mesta. Má  niekto pripomienky k navrhovanému programu  

dnešného rokovania ? Ak tomu tak nie je pristúpime k hlasovaniu o programe 

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

Za návrh hlasovalo- 23 

Proti bolo- 0   

Zdržalo sa- 3– schválené 

 

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. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) 

7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku (rozprava) 

8. Návrh na VII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 

2014 (rozprava) 

  a )     Návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p.Bapos na rok 2014(rozprava) 

  b)     Návrh na zmenu rozpočtu Bardterm s.r.o. na rok 2014(rozprava) 

  c)      Návrh na zmenu rozpočtu Mestské lesy s.r.o. na rok 2014 (rozprava) 

9. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2015 (rozprava) 

a) Bapos, m. p.  

b) ZUŠ M. Vileca 

10. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov 

na rok 2015 (rozprava) 

11. Návrh rozpočtov a investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2015(rozprava) 

a)  Bardbyt, s. r. o. 

b) Bardterm, s. r. o. 

c) BTS, s. r. o. 

d) Mestské Lesy, s. r. o.  

12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní 

(rozprava) 

13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (rozprava) 

14. Návrh VZN mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu 

a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je FO, PO alebo cirkev (rozprava)  

15. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 

2016, 2017 (rozprava) 

a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2015  

(rozprava) 

16. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP  v rámci výzvy ROP-3.1-2014/01(rozprava) 
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17. Návrh na schválenie a financovanie nájomného bytu prostredníctvom MDVaRR SR na rok 2015 

(rozprava) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

(rozprava) 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 (rozprava) 

20. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2015 (rozprava) 

21. Návrh na  zrušenie  Všeobecne  záväzných nariadení Mesta Bardejov na základe protestov 

prokurátora: 

a) č. 94/2009  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov 

(rozprava) 

b) č. 95/2009  o usmerňovaní  ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov 

(rozprava) 

c) č. 84/2008  o používaní symbolov Mesta Bardejov (rozprava) 

22. Interpelácie 

23. Záver 

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice 

  

Primátor navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení : 

 

1. p.  Veronika Marková    

2. p.  Žaneta Biľová 

3. p.  Jozef Kuchta 

4. p.  Július Zbyňovský 

5. p.  Ján Jakub 

Má niekto z poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému 

návrhu ? Ak tomu tak nie je, primátor dal hlasovať o predloženom návrhu na zloženie 

návrhovej komisie. 

 

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

a zapisovateľky zápisnice 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Primátor poprosil, aby sa členovia návrhovej komisie presunuli na určené 

miesto a zvolili si svojho predsedu. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia MsZ určujem poslancov 

Mgr. art. Juraja Bochňu a Ing. Miloša Dvorského.  Za zapisovateľku určujem    

Ing. Elenu Volčkovovú. 

 

4. Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Bardejove 

 

Informáciu ste obdržali elektronicky spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie.  

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

podal návrh na jej ukončenie.  

  

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

uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

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

uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove- Uznesenie č. 11/2014: MsZ A) 

berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení 

MsZ č. 67- 85/2014, 2. Informáciu hlavného kontrolóra o nesplnených uzneseniach 

prijatých za rok 2014 

 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra 

 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady, ktorá ju odporučila 

predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

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

podal návrh na jej ukončenie.  

 

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

kontrolóra- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

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

kontrolóra- Uznesenie č. 12/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch 

kontrol hlavného kontrolóra za obdobie júl- november 2014  

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

6. Návrh nakladania s majetkom mesta  

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí  komisie správy majetku a na rokovaní  

mestskej rady, ktorá ho odporučila schváliť.  

 

Primátor mesta požiadal vedúceho oddelenia správy majetku pána Jána 

Mochnackého, ktorý návrh nakladania s majetkom mesta uviedol. Následne požiadal 

predsedu komisie správy majetku pána Miloša Dvorského, ktorý predložil stanovisko 

komisie, ktorá odporúča návrhy schváliť tak ako sú predložené. Následne primátor 

otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

 Mgr. Ján Milan Pilip 

 reagoval k bodom č. 38 – 40 k problematike na ul. Nový Sad – parkoviská  

a výstavba garáží. Jedná sa o skupinu obyvateľov v zastúpení Marty Kundrátovej,    
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V. Biľ a manželka a pani Jana Ptáčniková. Požiadali o odkúpenie parciel za účelom 

výstavby garáží. Navrhuje sa to zamietnuť z dôvodu, že územný plán to jednoducho 

nepustí a nie je ani nejako záujmom mesta stavať ďalšie garáže. Konzultoval som túto 

vec s pracovníkmi úradu ,  a tých riešení je viac, tým ľuďom ide len to, aby mali kde 

zaparkovať, keď prídu domov. Tieto návrhy som predniesol obyvateľom – stretol som 

sa s ochotou pristúpiť. Tak dúfam, že zamietnutím tohto odpredaja táto vec neskončí. 

Dodal by som iba, ak ide mesto realizovať nejakú investičnú akciu je dobré, aby ľudia 

o tom vedeli. Stávajú sa prípady, že  o tom nevedia. Je to ale asi iba o nedostatku 

komunikácie. Chcem oznámiť pracovníkom úradu, že to sú veci, o ktoré sa budem 

zaujímať. Ešte poďakovanie za obyvateľov na ul. Nový Sad, kde bolo vyhovené 

požiadavkám, čo sa týka umiestnenia kontajnerov na odpad. A to je výsledok toho, že 

keď sa chce,tak sa dá. 

  

MUDr. Boris Hanuščak 

zareagoval na predrečníka, že žiadna investícia v meste sa nemôže udiať bez 

toho aby  bola schválená v  MsZ. Od jej schválenia po realizáciu je minimálne 6 

mesiacov, čiže je dostatok priestoru, aby aj mesto a poslanci za daný obvod pripravili 

príslušnú informačnú kampaň.  

 

 Mgr. Martin Šmiľňák 

 mňa tiež títo obyvatelia oslovili a oni sa obávajú podľa mňa inej veci a to, aby 

sa nedostal tento majetok mesta niekomu do súkromných rúk.  

 

MUDr. Boris Hanuščak 

pán poslanec akýkoľvek predaj je vo vašich rukách, takže ak to nebudete vy 

iniciovať, tak ani taký návrh nepríde.    

 

 Keďže sa už nikto neprihlásil do rozpravy k tomuto bodu, primátor mesta 

podal návrh na jej ukončenie. 
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Hlasovanie č. 7 – bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

 Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

 

Hlasovanie č. 8– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- Uznesenie 

č. 13/2014: MsZ A) ruší 1. Uznesenie MsZ č. 83/2011 zo dˇňa 22.9.2011 v prílohe 

č.5/a, v bode A.IX. – 19, pod bodom I. – 1 predloženého materiálu (príloha č.1), 

Uznesenie MsZ č. 25/2012 zo dňa 14. 6. 2012 v prílohe č. 1/a, v bode A. III.- 14, pod 

bodom I. – 2 predloženého materiálu (príloha č.1) 

 Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 9– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- Uznesenie 

č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností pod bodom 5 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 10– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností pod bodom 6 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 11– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností pod bodom 7 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 12– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje IV. Zriadenie vecného bremena v bode 9 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 13– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje VIII. Zníženie nájomného za prenájom 

nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele v bode 16 

 Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 14– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje 1. A. II. Predaj nehnut. Pod bodmi 3,4;III. 

Prenájom nehnut. Pod bodom 8; V. Odkúp. Nehnut. Do vlastníctva Mesta Bardejov 

pod bodmi 10, 11, 12;  VII. Podanie žiadosti na Okresný úrad, katastrálny odbor 

v Bardejove  o zápis správy k nehnut. Na list vlastníctva pod bodmi 14, 15 ; IX- 

XVII 

Za hlasovalo – 23  

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 15– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ B) schvaľuje 2. I, Zaradenie ukončenej investičnej 

akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy ZŠ Wolkerova 10, 085 01 

Bardejov, od 1.11 2015, 1.  Odúčtovanie zrealizovanej investičnej akcie – „ Zníženie 

energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 10, 085 01 Bardejov 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 16– bod č. 6. - Návrh nakladania s majetkom mesta- 

Uznesenie č. 13/2014: MsZ C) neschvaľuje I. Predaj nednuteľností pod  bodmi 

33,34,35,36,37,38,39,40; II. Zámenu nehnut. Pod bodom 41; III. Odkúpenie 

pozemkov do vlastn. Mesta Bardejov  pod bodom 42; Odkúpenie spoluvlastníckeho 

podielu do vlastníctva mesta s využitím predkupného práva .. pod bodom 43; IV. 

Zníženie kúpnej ceny pod bodom 44; D) berie na vedomie Upozornenie prokurátora 

Okresnej prokuratúr v Bardejove pod bodom 45 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku 

 

Návrh bol prerokovaný   na rokovaní mestskej rady,  ktorá ho odporučila  

schváliť. Primátor mesta otvoril rozpravu  k tomuto bodu.  

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

ukončenie. 

 

Hlasovanie č. 17 – bod č. 7. – Návrh nájmu nehnuteľného majetku- 

ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

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

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 1 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 
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Hlasovanie č. 19 – bod č. 7. – Návrh nájmu nehnuteľného majetku- 

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 2 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

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

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 3 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

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

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 4 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

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

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 5 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

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

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 6 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 
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Hlasovanie č. 24 – bod č. 7. – Návrh nájmu nehnuteľného majetku- 

Uznesenie č. 14/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta 

v časti I., bod 7 v zmysle osobitného zreteľa  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

8. Návrh na VII.  zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených 

rozpočtových organizácií na rok 2014       

a) Návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p. Bapos na rok 2014 

b) Návrh na zmenu rozpočtu Bardterm s.r.o na rok 2014 

c) Návrh na zmenu rozpočtu Mestské lesy s.r.o na rok 2014                                                                            

   

Návrh bol prerokovaný v jednotlivých dozorných radách  na zasadnutí 

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

Primátor mesta požiadal vedúceho oddelenia ekonomiky pána Miloša Mikulu, 

ktorý návrh zmeny programového rozpočtu uviedol spolu s dopnkom, následne 

požiadal o stanovisko finančnej komisie Ing. Jána Jakuba, predsedu komisie, ktorý 

predniesol stanovisko komisie, ktorá odporúča MsZ schváliť návrhy tak, ako boli 

prednesené.Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa do 

rozpravy nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie.  

Hlasovanie č. 25. – bod č. 8. - Návrh na VII.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 1 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 26. – bod č. 8. - Návrh na VII.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014- Uznesenie č. 15/2014: 

MsZ A) schvaľuje 1. VII. Zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených 

rozpočtových organizácií na rok 2014 podľa prílohy č. 1 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 
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Hlasovanie č. 27. – bod č. 8. - Návrh na VII.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014- Uznesenie č. 15/2014: 

MsZ A) schvaľuje 2. Zmeny príspevku mesta pre m.p. Bapos na rok 2014 podľa 

prílohy č.2  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

Hlasovanie č. 28. – bod č. 8. - Návrh na VII.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014- Uznesenie č. 15/2014: 

MsZ A) schvaľuje 3. Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2014 

obchodnej spoločnosti Bardterm, s.r.o. na rok 2014 podľa prílohy č.3 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

Hlasovanie č. 29. – bod č. 8. - Návrh na VII.  zmenu programového rozpočtu 

mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014- Uznesenie č. 15/2014: 

MsZ A) schvaľuje 4. Zmenu rozpočtu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na 

rok 2014 podľa prílohy č.4 

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 2 –schválené 

 

  

9. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2015 

a) Bapos, m.p. 

b) ZUŠ M. Vileca  

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na zasadnutí mestskej 

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

problematika rozpočtu m. p. Bapos – myslím si, že príspevok z mesta je pre 

tento podnik nízky a budeme musieť pomôcť Baposu hlavne so znižovaním starých 

záväzkov.  

 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

áno v následujúcich 4 rokoch chceme Baposu výrazne pomôcť zmenami 

rozpočtu. 

 

RNDr. Vladimír Savčinský 

snažíme sa prijať rozpočet dnes tak, aby sme nešli do rozpočtového 

provizória. Tradične rozpočet je nastavený ako vyrovnaný, ale nie je to reálny 

rozpočet, o čom všetci vieme a tradične ako každý rok budú zmeny rozpočtu. A určite 

vznikne prebytok v marci 2015 a budeme musieť riešiť nielen problém m. p. Bapos, 

ale aj iných oblastí – napr. ZUŠ M. Vileca. Tieto návrhy sú  štartovné, od ktorých sa 

budeme odvíjať.  

 

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

jej ukončenie. 

Hlasovanie č. 30. – bod. č. 9. – Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie 

mesta pre rok 2015- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 31. – bod. č. 9. – a) Návrh rozpočtov pre príspevkové 

organizácie mesta pre rok 2015- Bapos, m.p. - Uznesenie č. 16/2014: MsZ A) 

schvaľuje  1. Rozpočet nákladov, výnosov a výsledok hospodárenia na rok 2015 pre 

m.p. Bapos podľa prílohy č. 1  

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 
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Hlasovanie č. 32. – bod. č. 9. – b) Návrh rozpočtov pre príspevkové 

organizácie mesta pre rok 2015- ZUŠ M. Vileca – Uznesenie č. 16/2014: MsZ A) 

schvaľuje 2. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2015 

podľa prílohy č. 2 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

10. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci 

rozpočtu Bapos, m.p. Bardejov na rok 2015 

 

Návrh bol prerokovaný na rokovaní komisie školstva, telesnej kultúry a športu 

a na zasadnutí mestskej rady, ktorá  ho  odporučili  schváliť.  

Primátor otváril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa do rozpravy nikto 

neprihlásil, primátor podal  návrh na jej ukončenie.  

 

 

 Hlasovanie č. 33. – bod č. 10. - Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské 

športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m.p. Bardejov na rok 2015 – ukončenie 

rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 34. – bod č. 10. - Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské 

športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m.p. Bardejov na rok 2015 – Uznesenie č. 17/ 

2014: MsZ A) schvaľuje Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská 

v rámci rozpočtu Bapos, m.p. Bardejov na rok 2015 podľa prílohy č. 1 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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11. Návrh rozpočtov a investičných plánov obchodných spoločností mesta 

pre rok 2015 

a) Bardbyt, s.r.o. 

b) Bardterm, s.r.o. 

c) BTS, s.r.o. 

d)Mestské Lesy, s.r.o. 

 

Návrh bol prerokovaný v jednotlivých  v dozorných radách  obchodných 

spoločností a na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila  schváliť.  

 Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu. 

 

 MUDr. Patrik Mihaľ 

 diskutoval k návrhu rozpočtu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na rok 

2015 – nie je mi jasné aké množstvo drevnej hmoty bolo vyťažené, odpredané, ďalej 

by ma zaujímala spomínaná kalamita. Nepovažujem sa za odborníka a chcel by som 

sa spýtať na niektoré skutočnosti o tomto rozpočte. Vychádza z istého plánu a mne 

z dôvodovej správy nie je jasné, koľko sa vlastne vyťažilo.  Tomu by som chcel 

poprosiť vyjadrenie. Jedna veta sa tam zmieňuje o plošnej kalamite. Chcem sa spýtať 

na kalamitu, keďže na stránke lesných lesoch nie je nič spracované. Chcel by som sa 

ešte opýtať, keďže spoločnosť mestské lesy je s.r.o. a má jasné cenníky, na webovej 

stránke mestských lesov  je cenník, ktorý nie je v praxi totožný. Moja otázka je 

k predkladateľovi, že pokiaľ sú cenníky dohodnuté, prečo sa to nedodržiava a prečo 

z tých zmlúv nebolo jasné aké množstvo drevnej hmoty boli vyvezené / nie sú tam 

objemové množstvá.  

 

 Mgr. Martin Šmiľňák 

 mám výhrady k tomuto bodu. V roku 2014 sme sa dohodli s našou s.r.o. na 

prenájme lesov za 455 tis. €.  Nakoniec sme tie peniaze do rozpočtu nedostali 

ale z nájomného sme dostali asi 1/3 z týchto peňazí – cca 170 tis. €.  Problém je 

v tom, že nájom sa zmenil trojnásobne a mám pochybnosti o tom,  akým spôsobom 

sme nastavili zmluvný vzťah mesta a Mestské lesy, s. r. o. ? Skok oproti minulému 

roku v príjmoch z nájmu je  300 tis. €.  Nie som tiež odborník na dohliadanie na túto 

spoločnosť ale kto za nás , za mesto na túto spoločnosť bude dohliadať. Je potrebné 

aby dohliadal na to niekto skúsený. Lebo tento trojnásobný rozdiel bude ťažko 



16 

 

zdôvodniteľný aj pred občanmi aj pred odborníkmi. Istým pokladom je tých našich 

3 000 ha lesov.  Aká je skutočná hodnota týchto lesov. Myslím si, že v dozornej rade 

by mohol sedieť profesionál, ktorý týmto veciam rozumie odborne.  

 

 RNDr. Vladimír Savčinský 

 Mestské lesy – je to nová firma a zároveň  pre nás veľká neznáma. Dvadsať 

rokov sme mali mestské lesy mimo náš dohľad. Teraz budú pevne verím tieto lesy 

pod drobnohľadom nielen dozornej rady, ale kohokoľvek z nás. Jedno je isté, že sme 

oveľa transparentnejší v tomto. Verím, že tieto lesy majú plniť nielen ťažobnú funkciu 

ale aj rekreačnú. Som rád, že sa kolegovia pýtate na tieto veci. lebo to bolo cieľom 

zmeny vlastníckych vzťahov. 

 Rozpočet – pôvodný nástrel bol 200 000 €, už to bolo o  2,3 x viac ako to bolo  

pred rokom. Prečo išla suma na 400 tis. € ? Išlo o ekonomickú snahu o vyrovnanie 

rozpočtu. V tom období  prišla za nami firma Sentiero, mladý pán Štalmach, že ak 

mesto mu nevráti nájomné vo výške 350 tis. €, a určite si to všetci pamätáte, tak  

začne si tieto peniaze vymáhať súdne ale aj s penálmi. Vznikol obrovský problém, 

pretože 350 tis. € nie je malá suma a aby sa  to dočasne vyriešilo v rozpočte, došlo 

k rozpočtovému opatreniu a jedným z nich bolo aj zvýšenie  predpokladaných 

výnosov mestských lesov o 200 tis. €.   

 

Ing. Vladimír Zoľak, konateľ spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. 

 očakával som takúto debatu a bolo by dobre vyjasniť si veci. Pozrime si aj 

elektronickú prezentáciu. 

K poslancovi Miháľovi – odpovede na otázky budú predmetom výročnej 

správy o hospodárení, ktorá bude predložená v roku 2015. K cenníku – áno, je 

predpokladaný, ale požiadavky trhu si vyžaduj zmeny. Od čoho sme začínali? Keď 

sme tvorili rozpočet na rok 2014 nemali sme žiadne údaje, len  nejaké sumárne údaje, 

ktoré sa stále menili. Ukážem vám prezentáciu ako vyzerali naše lesy pred našim 

prevzatím. A napr. pre rok 2013 Obvodný lesný úrad v Prešove schválil pre 

predchádzajúceho nájomcu – p. Oreniča ťažbu 36 050  m
3
, z toho 14 670 m

3
 

ihličnatého dreva a preto sme si dali plán aj my, že môžeme vyťažiť okolo 6 600 m
3
.  

Keďže prišiel do platnosti Lesohospodársky plán, tak prišlo sa na to, že tá suma je 

nereálna a dovolil nám len okolo 1 700 m
3
 dreva. Na prezentácii vidíte aké drevo ťažil 

náš predchodca, my už také nenájdeme,  aký po sebe zanechal stav, akurát to musíme 
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upratovať, kvalita lesa po 20 ročnom pôsobení vybrakovaná, vyberal len čo je krajšie. 

Ostávala po ňom neuprataná plocha, nestaral sa o mladiny. Nebolo nič vysadené, 

starostlivosť o rekreačný les Mihaľov hovorí sama za seba. Musíme to všetko 

obnovovať, bol tam záujem len čo najkvalitnejšie drevo vyťažiť. My sme ťažili oveľa 

horšiu kvalitu na rozdiel od neho a je tam samozrejme aj iná cena. Mesto Bardejov má 

2776 ha lesa ( z toho 38 ornej pôdy a 63 trvalo trávnych porastov) a nájomné za ha 

vychádza 61,24 € a pozrime sa na iné mestá akú majú výmeru a aký predpis 

nájomného.  

 

MUDr. Boris Hanuščak 

páni poslanci, dúfam, že po tom, čo ste videli sa stotožníte s tým, čo teraz 

poviem. Nie kritizovať Mestské lesy, s.r.o.,  ale poďakovať im za to, že napriek 

takejto situácií dokázali toľko veci zabezpečiť do rozpočtu. Pretože ja, tak ako bolo 

viceprimátorom povedané, si to nesmierne vážim a cením  a je to o tom, aby sme 

rozprávali o týchto veciach aby nevznikali zbytočné fámy. Pretože tri  a pol krát za 

jeden rok napriek tejto situácii máme z nájmu viac ako  od predchádzajúceho 

nájomcu.  

 

Mgr. Martin Šmiľňák 

faktickou poznámkou zareagoval, že som sa len pýtal, lebo mi to nebolo jasné. 

A keď sme za 20 rokov dopustila taký stav tak asi zlyhala kontrola a ja navrhujem, 

aby kontrola bola taká, aby sa zabránilo taktýmto veciam. Aby to bol lesohospodársky 

odborník. A za to, čo sa teraz robí, za to ďakujem.  

 

MUDr. Boris Hanuščak 

 ja si nemyslím, že dozorná rada – poslanec Hudák, pán Guliga a pán Tribus 

ml. si nebudú plniť svoje povinnosti. Viete, to ani v Bardterme nemáme odborníkov 

na teplo v dozornej rade, ani v Bardbyte, a ani v BTV. A nakoniec sme tu všetci na to, 

aby sme to dohliadali.  

 

MUDr. Patrik Mihaľ 

stotožňujem sa s tým, čo povedal predrečník, nejde o kritiku, ide 

o pripomienky a návrhy.  
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MUDr. Boris Hanuščak 

 skúsme pán konateľ vysvetliť, aby sa nespochybnilo, že ste lacno predávali.  

 

 

Ing. Vladimír Zoľak, konateľ spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. 

to všetko bude predmetom výročnej správy o hospodárení za rok 2014.  

 

Ing. Jozef Kuchta 

cítim osobnú satisfakciu, keď som problematiku lesov pred niekoľkými rokmi 

otváral aj ja a potvrdzuje sa to, čo som vravel. V lesoch za predchádzujúceho 

prenajímateľa sa nehospodárilo dobre. Čo sa stalo, stalo sa, sme poučení a prvý rok 

hospodárenia v lesoch ukázal, že sa dá aj ináč hospodáriť. Nebude to jednoduché 

v ďalších rokoch, pretože sa zanedbala určitá starostlivosť a verím, že výsledky budú 

iné.  

  

 

MUDr. Boris Hanuščak 

 krok, ku ktorému MsZ sa rozhodlo, že zriadi spoločnosť Mestské lesy bol 

správny. O tom svedčia aj prvé výsledky a je to ďalšia možnosť, ako zvyšovať príjmy 

mesta. Očakávam, že všetci aktívne prispejeme k tomu.  

 

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

ukončenie.  

   

 Hlasovanie č. 35.- bod. č. 11. - Návrh rozpočtov a investičných plánov 

obchodných spoločností mesta pre rok 2015 – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 36.- bod. č. 11. - Návrh rozpočtov a investičných plánov 

obchodných spoločností mesta pre rok 2015 – Uznesenie č. 18/ 20147: MsZ A) berie 

na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt s.r.o. k návrhu 

eozpočtu a návrhu investičného plánu spoločnosti Bardbyt, s.r.o. na rok 2015 ; 

schvaľuje 1. Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardbyt, s.r.o. pre rok 2015 

podľa prílohy č. 1  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 37.- bod. č. 11. - Návrh rozpočtov a investičných plánov 

obchodných spoločností mesta pre rok 2015- Bardterm , s.r.o. – Uznesenie č. 

18/2014: MsZ A) berie na vedomie 2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti 

Bardterm, s.r.o. k návrhu rozpočtu a návrhu  investičného plánu spoločnosti 

Bardterm, s.r.o. na rok 2015; B) schvaľuje 2. Rozpočet a investičný plán 

spoločnosti Bardterm, s.r.o. pre rok 2015 podľa prílohy č. 2 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0  

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 38.- bod. č. 11. - Návrh rozpočtov a investičných plánov 

obchodných spoločností mesta pre rok 2015-BTS, s.r.o. – Uznesenie č. 18/2014: 

MsZ A) berie na vedomie 3 . Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BTS, s.r.o. 

k návrhu rozpočtu BTS, s.r.o. pre rok 2015; B) schvaľuje  3. Rozpočet Bardejovskej 

televíznej spoločnosti , s.r.o. pre rok 2015 podľa prílohy č. 3 

Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 1  

Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 
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Hlasovanie č. 39.- bod. č. 11. - Návrh rozpočtov a investičných plánov 

obchodných spoločností mesta pre rok 2015- Mestské lesy, s.r.o.- Uznesenie č. 

18/2014: MsZ A) berie na vedomie 4. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské 

lesy Bardejov, s.r.o. k návrhu rozpočtu na rok 2015; schvaľuje 4. Rozpočet 

spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. pre rok 2015 podľa prílohy č. 4 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

  

12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č.118/2011 o určení 

náležitostí miestnych daní  

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na rokovaní mestskej 

rady, ktorá ho odporučila  schváliť. Primátor požiadal vedúceho oddelenia daní a 

poplatkov pána Martina Nemca, ktorý uviedol návrh, následne stanovisko finančnej 

komisie predniesol Ing. Ján Jakub, ktorý skonštatoval, že komisia odporúča návrh 

schváliť. Zmeny sa týkajú  hlavne zdaňovania stavieb garáží na základe zmien 

zákonov, tiež postupného upravovania sadzieb za rodinné domy a byty. stavby iné od 

roku 2012.  

 Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Milan Pilip  

chcem sa vyjadriť k dani za psa. V rámci tohto je viacero nelogickostí. Daň za 

psa na chate je vyššia ako v meste. Poznám históriu vzniku – je to problém dosť 

komplikovaný. V budúcom roku očakávam, že by sa to dalo nejako riešiť. Ľudia sa 

pýtajú aj to, čo z toho majú, že platia tie dane mestu a hlavne tí, čo toho psa nemajú.  

 

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

ukončenie. 

Primátor pripomenul, že na schválenie zmien a doplnkov Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Hlasovanie č. 40. – bod č. 12. - 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 hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 41. – bod č. 12. - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta 

Bardejov č.118/2011 o určení náležitostí miestnych daní- Uznesenie č. 19/2014: 

MsZ A) schvaľuje 1. 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 

 

13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č.60/2004 o určení 

náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a na rokovaní mestskej 

rady, ktorá ho odporučila  schváliť. Primátor požiadal vedúceho oddelenia daní a 

poplatkov pána Martina Nemca, aby návrh uviedol.Následne predsedu finančnej 

komisie Ing. Jána Jakuba, ktorý skonštatoval, že komisia odporúča návrh schváliť.  

Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa do nej 

nikto neprihlásil, podal návrh na jej ukončenie. 

Primátor pripomenul, že na schválenie zmien a doplnkov Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 42. – bod č. 13. - 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 hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 43. – bod č. 13. - Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta 

Bardejov č.60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady – Uznesenie č. 20/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny 

a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 3 – schválené 

 

Následne primátor mesta vyhlásil technickú prestávku. 

 

14. Návrh VZN Mesta Bardejov č.96/2009 o financovaní subjektov 

poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je fyzická osoba, 

právnická osoba alebo cirkev 

 

Návrh bol prerokovaný v komisii školstva a telesnej kultúry a na rokovaní 

mestskej rady,  ktorá ho odporučila  schváliť. Bol doručený v elektronickej forme. 

Primátor mesta požiadal Mgr. Evu Kučovú, predsedníčku komisie školstva a telesnej 

kultúry, ktorá predniesla stanovisko komisie, ktorá odporúča schváliť tento návrh.  

 

Mgr. René Semanišin 

 vo všetkých položkách okrem CVČ pri základných školách v návrhu dochádza 

k nárastu normatívu oproti minulému roku v dôsledku toho, že opäť dochádza 

k oprávnenému nárastu miezd všetkých zamestnancov. Návrh sme pripravovali veľmi 

kompromisne a ťažko vo vzťahu k nášmu oddeleniu, najväčší kompromis sa týka 

ZUŠ M. Vileca, ktorej rozpočet bol schválený, ale sme museli zoškrtať cca 35 tis. € - 

mzdových výdavkov na ďalšie vzdelávanie pedagógov. Ale určite budeme hľadať 

zdroje, aby sme to zabezpečili. Čo sa týka materských škôl, hlavne v prvých 

mesiacoch roka budeme musieť aj vzhľadom na výšku podielových daní, hľadať 

ďalšie rezervy tak, aby sme zabezpečili prevádzku a vzdelávanie pedagógov. Pri 

školských jedálňach je tam tiež určitý nárast a usilujeme sa v nich aj o postupné 

modernizácie. V ŠKD takisto bude rozpočet dosť napätý, ale budeme sa to snažiť 
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riešiť. Tieto zmeny sú dôležité preto, aby mohol byť prijatý aj rozpočet mesta, lebo 

v prípade neprijatia, bude to rozpočtové provizórium a tak to bude veľmi ťažko 

zvládateľné. Dávam návrh ako spravodajca, aby sa zvýšil príspevok v školských 

jedálňach škôl, ktoré sú zriadené fyzickými osobami, právnickou osobou a cirkvou na 

109, 80 € s tým, aby ten rozdiel, ktorý nastáva, aby sa potom v rámci vyrovnal na 

úkor správy a údržby budov školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a myslím si, že to bude kompromisný návrh, ktorý bude prijatý.  

 

Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

 

 Mgr. Martin Šmilňák 

 vzhľadom na to, že pôsobím ako riaditeľ školy, pripravil som s k tomu bodu aj 

písomne. Touto problematikou sa vážne zaoberám a mám prehľad ako sa táto 

problematika rieši v jednotlivých mestách. Ja celkom nie som stotožnený s  návrhom 

tohto VZN. Tu sú moje dôvody: my ako zarábajúci Bardejovčania platíme daň 

z prímov fyzických osôb, t.j. máme hrubú mzdu a čistú mzdu. Ten rozdiel si zoberie 

štát na odvody a na dane  a to daň z príjmu fyzických osôb. Časť z týchto peňazí sa 

vrátia mestu ako podielová daň, pre nás je to cca  9 miliónov €  a my cca 44% 

z týchto 9 mil. €  teraz ideme prerozdeliť medzi deti Bardejovčanov na školské 

zariadenia.  Už  prostriedky ale nerozdeľujeme podľa rovnakého metra. V článku 4 sú 

dva stĺpce – pre šk. zariadenia v pôsobnosti mesta a tie, ktoré nie sú v pôsobnosti 

mesta. Chcem ukázať na prípad – pán poslanec Jurčišin – 44 detí v materskej škole 

v BNV a 44 detí v Dlhej Lúke – keď pôjdeme podľa tohto VZN, tak v BNV dnes 

posielame 90 200 €  a do Dlhej Lúky 79 700 €, rozdiel je 10 800 Eur. Podobný rozdiel 

nastáva pri všetkých materských, školách, jedálňach a pod. Objem peňazí, ktorý takto 

prerozdelíme  je v neprospech neštátnych školských zariadení cca 100 tis. €.  Mne sa 

to nezdá v poriadku aj keď som momentálne v akomsi konflikte záujmov. Poznám aj 

argumenty pána Semanišina, o ktorom chcem povedať, že si vážim, že sa snaží pre 

školstvo urobiť čo najviac a jeho prácu  kvitujem. Ale argument, že chýba Vám 12 %, 

tak nech Vám doplatí zriaďovateľ, tak s tým sa nestotožňujem, lebo podielové dane 

sme zaplatili všetci a teraz tu to rozdeľujeme. Zriaďovateľ nedostal na tento účel zo 

štátu.  
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Druhý argument je, že my môžeme neštátne školské zariadenia na rozdiel od 

štátnych môžeme vyberať poplatky. Problém je ale v tom, že žijeme v Bardejove, toto 

môže platiť v Bratislave, ale väčšina Bardejovčania nemajú navyše na ďalšie poplatky  

a už raz cez podielové dane zaplatili.  

Tretí argument je, že aj v neštátnych zariadeniach sa chodia vzdelávať 

učiteľky, ale nemajú na kreditové príplatky. Ešte chcem povedať, že v Poprade, 

Levoči, Kežmarku, Snine, na VÚC to dávajú rovnako ako svojim zarideniam. 

Niektoré mestá dávajú viac, niektoré menej, ale 88 % je minimum. Chcem Vám len 

dať do pozornosti, že niektoré mestá to zjednocujú už a skúsme do budúcna to 

projektovať tak, aby ten rozdiel nebol až taký citeľný. Svoje návrhy sťahujem, keďže 

nemám dostatočnú podporu a podporím návrh p. Semanišina. 

 

 RNDr. Vladimír Savčinský 

 ak majú dostať všetky školy rovnako, tak potom, načo máme rôzne typy škôl? 

Daň z príjmov obyvateľstva dávajú len tí, čo sú zamestnaní  a z tých tí, ktorí majú 

určitý príjem, lebo je tam istá suma odpočítateľná. Touto argumentáciou keď 

pôjdeme, je to cesta do pekla, lebo potom skončíme tam, že ten kto zarába väčšiu 

sumu peňazí, tak má väčšie právo rozhodovať, ako ten, čo menšiu. Nie je to také 

jednoduché. Tiež si uvedomujem nešťastnú situáciu v našom školstve a v skutočnosti 

sú všetky školy podfinancované. Tá situácia si vyžaduje špeciálnu pozornosť.  

 

 Mgr. Martin Šmilňák 

 nie som celkom stotožnený s týmto VZN, lebo napr. na MŠ na Poštárku dáme 

o 15 tis. € menej ako na iných MŠ v meste a tam je dosť ťažká práca, a pozývam 

všetkých, aby ste sa postupni prišli pozrieť do týchto súkromných zariadení.  

 

 p. Andrej Hudák 

 som za to vďačný ako to dopadlo, ja som žiadal 1 % a dali ste viac ako 2 % 

a nazval by som to, že s malými krôčikmi k veľkej spolupráci.  
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 Mgr. Veronika Marková 

 tiež sa chcem poďakovať za ústretový krok voči týmto súkromným 

zariadeniam. 

 

 Mgr. René Semanišin 

 chcem povedať, aby sme to nebrali tak, že ten návrh normatívov je proti 

niekomu. Ideme ústretovou cestou. Zákonodarca vytvoril možnosť financovania 

80:20 a tým pádom možnosť dofinancovania pre zriaďovateľa. Čísla 

nespochybňujem, ale čo sa týka školských jedální, je to na 88 %. Návrh je 

korektný,ZŠ Komenského má pri mínus 36 žiakov o 178 € viac ako v tomto roku 

a musí zohľadniť nárast platov, CZŠ s MŠ Dlhá Lúka a porovnanie s MŠ BNV 

s rovnakým počtom nebolo veľmi presné, pretože spojený subjekt ZŠ s MŠ má oveľa 

väčšie možnosti ako dofinancovať prevádzku a vieme to z vlastnej skúsenosti, lebo 

máme dva takého subjekty. Nie všetky mestá idú touto cestou 100 % alebo 88 % 

príspevkom, ale viažu sa  na počet vydaných jedál, čo znamená to, že v čase prázdnin 

tieto školy nedostávajú žiadne dotácie, lebo nemajú vydané jedlo. V tomto smere je 

tento náš systém o čosi lepší a ak ho nastavíme v januári, tak každé zariadenie vie 

s čím môže kalkulovať.  

  

Mgr. Martin Šmilňák 

 VÚC  Prešov dáva všetkým školám rovnako, ja nehovorím o počte žiakov, ale 

o to, že jedným menej a druhým viac.  

 

 MUDr. Boris Hanuščak 

 navrhujem ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Viem si aj predstaviť pomoc 

mesta pri riešení situácie školstva na Poštárke.  

 

Primátor pripomenul, že na schválenie zmien a doplnkov Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Hlasovanie č. 44 – bod č. 14. - Návrh VZN Mesta Bardejov č.96/2009 

o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých 

zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev - ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 45 – bod č. 14. - Návrh VZN Mesta Bardejov č.96/2009 

o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých 

zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev – Uznesenie č. 

21/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 96/2009 

o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých 

zriaďovateľom je obec, fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1- schválené 

 

15. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových 

organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 a  Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2015  

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

ktorá ho odporučila schváliť. Primátor mesta požiadal vedúceho oddelenia ekonomiky 

pána Miloša Mikulu, aby predložený návrh rozpočtu uviedol.Následne požiadal 

predsedu finančnej komisie Ing. Jána Jakuba, ktorý skonštatoval, že komisia odporúča 

návrh schváliť.   

 

Mgr. Martin Šmilňák 

ja nie som celkom odborník na rozpočet ale skúsim zhodnotiť veci. Zopár 

dobrých vecí: konečne je náš rozpočet v príjmovej časti nepočíta z príjmami z predaja 

nehnuteľností alebo budov, ktoré patria mestu. Tento rok nerozpočtujeme v rozpočte 

prostriedky za predaj nejakého ďalšieho majetku mesta Bardejov. O tom, že nie 

celkom reflektuje rozpočet situáciu Baposu som už hovoril, nepredpokladám, že má 
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v rozpočte na rok 2015 rezervu 140-150 tis. €  na splatenie starých záväzkov, ale 

prikláňam sa k možnosti, že z prebytku trochu pomôžeme Baposu. Ohrozenie vidím v 

programe 8. 1. Odpadové hospodárstvo.Ja som nehlasoval za poplatky súvisiace 

s odpadom, lebo Bardejovčania dnes platia 27,01 € za vývoz odpadu na osobu a je to 

v našom kraji najvyššie číslo. V správe kontrolóra čítam, že je Ekobard je pred 

krachom. Podľa mňa vyvážať odpad na skládku nie je dlhodobo udržateľný a je nutné 

zmeniť odpadové hospodárstvo.  

 

Mgr. Vladimír Harajda 

čo som do odborného stanoviska napísal je pravda. Pokiaľ ste si všimli 

materiál č. 5, tak prvá kontrola sa týkala Ekobardu  a bola skončená v októbri a je 

december a ja nemám naspäť správu. Krach Ekobardu je spôsobený tým, že jeho 

základné imanie je dvakrát nižšie ako jeho momentálny dlh. Je nutné prijať opatrenia 

vo valnom zhromaždení. Zmluva trvá dva roky. Opatrenia sa dajú urobiť ale akou 

formou? Buď zvýšenie poplatkov pre občanov alebo z rozpočtu mesta.  

 

Do rozpravy sa prihlásil občan mesta – p. Juraj Peteja.  

 

Hlasovanie č. 46 – bod č. 15. – Návrh programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 – hlasovanie 

o udelení slova občanovi mesta Ing. Jurajovi Petejovi 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0- schválené 

 

p. Juraj Peteja – občan mesta 

ako bývalý analytik Ministerstva financií SR chcem vyzvať Vás poslancov, 

aby ste neschválili tento rozpočet, alebo ak bude schválený, tak aby pán primátor  toto 

uznesenie nepodpísal. Nie je v ňom dostatok informácii, aby ste o tom vy ako 

zastupitelia mohli kvalifikovane rozhodnúť a rozpočet prijať. Ten problém, ktorý tam 

okrem iného  súvisí s tým, že pri spracovaní rozpočtu nebola dodržaná metodika 

ministerstva financií. Merateľné ukazovatele ako sú navrhnuté sú príliš často  

navrhnuté zle a  neposkytujú  vám poslancom ani občanom dostatočné informácie, 

aké služby realizuje samospráva, nezaoberá sa tým ako sú občania spokojní s tými 
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službami, v akej miere sa plnia alebo neplnia ciele, ktoré sú tam nastavené. V návrhu 

rozpočtu sa nepovažuje za dôležité merať efektívnosť, posudzovať kvalitu 

poskytovaných služieb, tovarov a služieb a  v tejto súvislosti je tu aj otázka,  ktorá sa 

preberala aj minulé zastupiteľstvo – otázka nastavenia systému odmeňovania jednak 

volených funkcionárov a zamestnancov mesta. Keďže systém odmeňovania by  mal 

byť úzko prepojený s rozpočtom. Takto zostavený rozpočet neumožňuje 

transparentnú verejnú kontrolu a poprosím Vás  nestrašiť rozpočtovým provizóriom, 

keďže mesto podľa mňa malo od roku 2009 dosť času   na to, aby začalo predkladať 

kvalitné rozpočty. 

 

Ing. Milan Pilip  

faktickou poznámkou zareagoval, že som rád, že môj bývalý spolužiak 

vystúpil v rozprave. Viem o čom hovorí, tá metodika ministerstva financií je dosť 

zaujímavá. Súhlasím s ním, mali by sa merateľné ukazovatele upraviť ale ak 

nechceme ísť do provizória jednoducho už to nestíhame.    

 

RNDr. Vladimír Savčinský 

to, čo predniesol p. Peteja je nádherná akademická debata, tiež by som z jeho 

miesta s takou ľahkosťou bytia vystúpil. Počul som tu dva príspevky - vedúceho 

oddelenia a kolegu Šmilňáka. To o čom rozprával Ing. Mikula, tomu som rozumel. To 

čo rozprával kolega Šmiľnák, tomu som tiež rozumel. Ale použiť argument, že 

neschváľme rozpočet tak ... ale máte na to právo. Ja vidím iné problémy: odpadové 

hospodárstvo, vieme, že Ekobard nebola najšťastnejšia forma, ale budeme to musieť 

riešiť, ďalšie problémy vidím v domovoch seniorov, zmenila sa metodika 

financovania. Ďalší problém – MHD, majetok mesta zveľadený pomocou fondov 

z EÚ.   

MUDr. Andrej Havrilla 

neberiem názory mladších kolegov, ale jednoducho, chcem presvedčiť 

všetkých, že ako bolo povedané a sú o tom aj výsledky, že u tak závažného 

dokumentu ako je rozpočet mesta môžem povedať, že pristupujeme k tomu 

zodpovedne. Ukázala to aj diskusia v otázke školských zariadení. Snaha je stále nájsť 

kompromis. Takto pripravený rozpočet s ekonómom Mikulom má máloktoré mesto 

na Slovensku. Sú jasne zadefinované veci a situácie, kde treba pridať, kde ubrať.  
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JUDr. Eva Hudáková 

som rada, že verejnosť sa zapája do zastupiteľstva, ale nie som presvedčená, 

že či aj  minister financií dodržiava metodiku. Podstatné je fungovanie mesta a aj keď 

sa metodika nedodrží, nie je to niečo nekalé alebo podvodné. Schválenie rozpočtu nie 

je dogma, dochádza niekoľko krát ročne k úpravám.  

Ing. Milan Pilip 

faktickou poznámkou zareagoval - súhlasím s občanom, že metódu ako merať 

treba zmeniť, ale nie je teraz na to čas. Predbežne som to s vedúcim dohodol, že 

možno o rok túto metodiku zmeníme.  

 

Mgr. Martin Šmilňák 

ja mám výhrady k rozpočtu. Bapos je nedofinancovaný, sú tam nedostatky aj 

v Ekobarde, ale ak máme v meste finančného analytika, ja by som ho hneď nezhasil, 

ale pozval by som ho do spolupráce s pánom Mikulom. Merateľné ukazovatele 

v rozpočte sú dôležité. To, čo povedal p. Peteja je niečo čo smeruje k tejto aktivite 

a ak by sme takto zahasili občana ako teraz, to by nebolo správne. Ja mám výhrady 

a vidím v rozpočte nedostatky. Viem, že sa  rozpočet bude meniť v priebehu roku. 

V záujme veci nebudem proti návrhu, prípadne sa zdržím. Pána Peteju skôr vezmime 

do spolupráce. 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

za šestnásť rokov sme tu žiadneho občana nikdy nedehonestovali. Ja si dbám 

o to, aby takáto veta tu nepadla, aby sa nevsugerovalo niečo také. Dostal sa občan 

k slovu, vyjadril sa. Ešte k problematike Ekobardu – v  krátkej dobe predstavíme 

model, ktorý viac menej máme pripravený a hľadáme finančné zdroje. Ako poslanci 

budete o tom informovaní.  

 

MUDr. Andrej Havrilla 

faktickou poznámkou zareagoval, aj ja mám nejaké pripomienky, ale vieme 

nájsť kompromis, tak navzájom debatujme, ale nie o 5 minút 12. A svojim 

príspevkom som určite nechcel dehonestovať mladých občanov.  
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 MUDr. Ján Fotta  

 zajtra bude rokovať Národná rada SR a bude medzi iným aj zákon 

o odpadovom hospodárstve.  

 

RNDr. Vladimír Savčinský 

aktivity pána Peteju sledujem a poznám jeho aj všetky veci, ktoré rieši. Nie je 

problém vyzvať ho k spolupráci. Ale problém je inde, my sa nachádzame v stave 

prírodnej katastrofy v štáte a je riadený tak ako je. Ako my môžeme hovoriť 

o metodikách, keď vychádzame zo štátneho rozpočtu, ktorý bol schválený minulý 

týždeň a ani analytici neveria, že ten ukazovateľ, ktorý nám v rozpočte predložili bude 

reálny. Chcel som reagovať na situáciu. Ďalej máme  poskladaný rozpočet, ktorý je 

vyrovnaný, ale veľmi s nim nedáme rady. Je fajn, že máme pridať Baposu a ja 

navrhujem ešte pridať školám, MHD a všetkým. Lenže ten rozpočet musí byť 

vyrovnaný, takže keď pridať ale aj komu ubrať, je potrebné povedať. Platí to, že my 

v marci budeme vedieť ako na tom sme a vtedy sa môžeme pokúsiť o dofinancovanie 

jednotlivých miest.  

 

p. Andrej Hudák 

poďme hlasovať o rozpočte pokiaľ sme nastavení tak, že ho chceme schváliť. 

 

Ing. Miloš Mikula 

s p. Petejom sa poznám, ale komunikácia sa nejako odmlčala, ale veľmi 

nesúhlasím s tým, že návrh rozpočtu je v rozpore s metodikou MF SR. V ekonomickej 

klasifikácií sme sa venovali v rozpočte na rok 2015 výrazne viac a aj to si myslím, že 

nie úplne dôsledne. Nemyslím, že sme pozadu. Vôbec nesúhlasím s tým , že mesto má 

programový rozpočet nejako odlišný od rozpočtov v iných mestách. Naopak, ja som 

aj členom aktívnych ekonómov. Ja sa stretávam s ekonómami všetkých samospráv, 

komunikujem s nimi a nemyslím si, že sme pozadu. Čo sa týka transparentnosti, 

kedysi desať rokov dozadu to bol taký boj rozpočtovať, či nerozpočtovať jednotlivé 

položky. Pred 7-8 rokmi sme pristúpili k tomu, že sa rozpočet  rozpočtuje na tie 

najpodrobnejšie analytické položky a takých miest je málo, aby mali občania prehľad 
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o najkonkrétnejších veciach. V otázke zmien  v rozpočte meníme taktiež tie najmenšie 

položky, napr. meníme položky – potraviny za nákup stoličiek a podobne. Kapitálové 

príjmy, že sa nerozpočtujú pre rok  2015 to nie je novinka. Takto sme pristupovali 

k rozpočtovaniu už aj po  minulé obdobie a to z opatrnosti. Staré záväzky Baposu pán 

riaditeľ zvládne podľa mňa. Časť starých záväzkov sa  im podarí podľa mňa uhradiť 

a veľká časť závisí nielen od nastavenia rozpočtu ale aj od klimatických podmienok. 

Ak nebude zima pokračovať niekoľko týždňov, tak si myslím že 100 000 €  pán 

riaditeľ zvládne bez toho, aby sme sa nejako dotkli kvality služieb. Čo ja vytýkam je 

kvalita poskytovaných služieb spoločnosti EKOBARD. Hlavný kontrolór povedal, že 

máme záporné imanie, to ale neznamená, že firma krachuje. Funguje iba zle. Ďalší 

problém je financovanie zariadení pre seniorov, za posledné 4 roky sa nám počet 

klientov nezmenil. Kvalita služieb sa dostáva na lepšiu úroveň, ale štátne dotácia sa 

znížila zo 700 tis. € na  384 tis. € a to  sme museli vykryť z iných príjmov. Takže 

chcem všetkých upokojiť, že návrh rozpočtu je v súlade s metodikou, je transparentný 

a vyvážený a ťažko je v ňom hľadať zmeny.  S kľudným svedomím môžete tento 

rozpočet schváliť.  

 

 Ing. Juraj Peteja 

 ja som sa hlavne kriticky vyjadril k výdavkovej časti rozpočtu k programovej 

štruktúre, ktorá nie je kvalitná. To nie je akademická debata, tým by malo mesto žiť. 

Je pravda, že väčšina miest nemá programovú štruktúru kvalitnú a to neznamená, že 

keď to všetci robia zle, tak aj my. Mali by sme to robiť dobre a výdavková časť 

rozpočtu podľa mňa nie je dobrá. Viem, že je o päť minút dvanásť, ale bohužiaľ. 

 

Hlasovanie č. 47 – bod č. 15. – Návrh programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 – ukončenie 

rozpravy 

 Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 48 – bod č. 15. – Návrh programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 – Uznesenie 

č. 22/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Programový rozpočet mesta na rok 2015 podľa 

prílohy č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31,32, 34; 2. Programovú štruktúru výdavkov 

rozpočtu na rok 2015, zámery ciele a merateľné ukazovatele programov, 

podprogramov  a prvkov; 3.štruktúru výdavkov rozpočtu  podľa ekonomickej 

klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31 ; 4. Tvrobu Fondu organizovaného športu 

vo výške 360 000 eur, použitie Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 eur 

podľa prílohy č. 31, Použitie fondu ochrany prírody vo výške 95 000 eur.  

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 1 – schválené 

 

Hlasovanie č. 49 – bod č. 15. – Návrh programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 – Uznesenie 

č. 22/2014: MsZ B) berie na vedomie 1. návrh rozpočtu mesta na roky 2016, 2017 

podľa príloh č. 1, 2, 16 až 29, 31, 32, 34 ; 2. Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra  k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 a roky 2016, 2017 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 50 – bod č. 15. – Návrh programového rozpočtu mesta 

a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016, 2017 – Uznesenie 

č. 22/2014: MsZ C) ukladá 1. PREDNOSTOVI MsÚ – potvrdiť finančné vzťahy 

rozpočtu mesta na rok 215 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom 

rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 2. PREDNOSTOVI 

MsÚ – vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2015 na položky podľa platnej 

funkčnej a ekonomickej klasifikácie 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 



33 

 

 

Hlasovanie č. 51 – bod č. 15. – a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta k návrhu rozpočtu na rok 2015-  Uznesenie č. 22/2014: MsZ B) berie na 

vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 

2015 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

MUDr. Boris Hanuščak  

Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa všetkým poďakovať za práve 

schválený rozpočet na následujúce 3 roky. Otvárame tým spolu nové volebné obdobie 

a práve schválený rozpočet vytvára dobré predpoklady, aby sme ho spolu razantne 

naštartovali. Máme za sebou neľahkú dobu. Prakticky naprieč celým predchádzajúcim 

volebným obdobím sme bojovali s krízou, ktorá bola sprevádzaná výpadkami 

podielových daní. Preto bolo a je aj naďalej veľmi dôležité, že sme sa v samospráve 

vedeli zomknúť, že sme dokázali ťahať za jeden povraz a ja pevne verím, že aj 

posledné hlasovanie ukázalo, že v tomto duchu chceme a budeme pokračovať aj 

naďalej. Máme schválené dane, máme schválený rozpočet. Chcem vyjadriť 

spokojnosť, že sa oproti minulému roku podarilo naplánovať viac peňazí do 

školských zariadení, posilníme Mestskú políciu, väčší je príspevok pre Bapos, naše 

zdravé eseročky prinesú do rozpočtu viac peňazí. Pri plánovaní investícií sme boli tak 

ako v minulých rokoch opatrnejší. To ale neznamená, že spíme. Bez prerušenia 

pracujeme na nových grantoch a projektoch a to nielen v rámci samosprávy, ale aj 

v širšom kontexte. Zakrátko sa rozbehnú práce Slovenského vodohospodárskeho 

podniku do protipovodňových opatrení, môžeme očakávať v našich podmienkach 

obriu investíciu do juhozápadného cestného obchvatu. Naplno realizujeme viac než 

dvojmiliónový europrojekt na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny vrátane dvoch 

kruhových križovatiek, digitalizujeme kino a to som spomenul len niektoré projekty. 

K tomu, aby sme tieto veľké projekty zvládli, vrátane ich spolufinancovania, vrátane 

vyvolaných súvisiacich investícií, potrebujeme mať schválený stabilný rozpočet, bez 

veľkých rizík. Pri všetkých týchto plánovaných investíciách chceme v mestskom 

hospodárstve zachovať v budúcom roku tú hlavnú istotu a tou je práca. Rozpočet je 
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navrhnutý tak, aby sa pokryli navýšené mzdy existujúcich pedagogických aj 

nepedagogických pracovníkov. Ba čo navyše chceme personálne posilniť Mestskú 

políciu aj Kultúrno-turistické centrum. Tento rozpočet nemá síce rezervy vo 

výdavkoch, ale je opatrnejší v príjmoch, čo na druhej strane umožňuje cez reálne 

zmeny rozpočtu rýchlejší rozvoj. Už práve sa končiaci rok 2014 ukázal, že to je 

možné. Myslím si, že práve takýto rozvojový rozpočet bol pred chvíľočkou 

schválený, za čo sa chcem panie poslankyne, páni poslanci ešte raz poďakovať. 

 

16. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci  výzvy ROP–

3.1-2014/01  

  

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá  ho  odporučila  

schváliť.  Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.   Keďže sa do rozpravy nikto 

neprihlásil, primátor podal  návrh na ukončenie rozpravy.  

 

 Hlasovanie č. 52. – bod č. 16. –Návrh na schválenie a financovanie žiadosti 

o NFP v rámci  výzvy ROP–3.1-2014/01 – ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 53. – bod č. 16. –Návrh na schválenie a financovanie žiadosti 

o NFP v rámci  výzvy ROP–3.1-2014/01 – Uznesenie č. 23/2014: MsZ A) ruší 1. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 17/2014 zo dňa 27.3.2014; B) 

schvaľuje Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 3.1- 2014/ 01 ROP..., 2. 

Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 3. Financovanie 

projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t.j. vo výške 

106 106, 49eur 

Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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17. Návrh na schválenie a financovanie nájomného bytu prostredníctvom 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2015 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby a územného rozvoja 

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

rozpravu k tomuto bodu.Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, primátor podal  

návrh na jej ukončenie.  

 

Hlasovanie č. 54. – bod č. 17. - Návrh na schválenie a financovanie 

nájomného bytu prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

na rok 2015- ukončenie rozpravy 

 Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 55. – bod č. 17. - Návrh na schválenie a financovanie 

nájomného bytu prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

na rok 2015- Uznesenie č. 24/2014: MsZ A) schvaľuje 1. Financovanie výstavby 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z . o dotáciách na rozvoj bývania.. 

Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 –schválené 

 

18. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia. 

 

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby a územného rozvoja 

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

vedúceho  oddelenia životného prostredia pána Slavomíra Kmecíka, ktorý predložený 

návrh uviedol. Následne požiadal Ing. Andrejuva, predsedu komisie komisie výstavby 

a územného rozvoja mesta pána Jozefa Andrejuva, aby predniesol stanovisko komisie 

k tomuto bodu. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu a keďže sa nikto do rozpravy 

neprihlásil, primátor mesta podal návrh na jej ukončenie.  
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Primátor pripomenul, že na schválenie zmien a doplnkov Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie č. 56. – bod č. 18. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Bardejov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 57. – bod č. 18. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Bardejov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – Uznesenie č. 25/2014: 

MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia 

Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 

Návrh bol prerokovaný  na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila  

schváliť. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa do rozpravy nikto 

neprihlásil, primátor dal  návrh na jej ukončenie.  

 

 

Hlasovanie č. 58 – bod č. 19.- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2015- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 19 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 
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Hlasovanie č. 59 – bod č. 19.- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2015- Uznesenie č. 26/2014: MsZ A) schvaľuje 1. plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015 podľa prílohy č. 1  

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

 

20. Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove na I. polrok 2015 

 

Návrh bol prerokovaný  na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila  

schváliť. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa do rozpravy už nikto 

neprihlásil, primátor podal návrh na jej ukončenie.  

 Hlasovanie č. 60. – bod. č. 20.- Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady 

a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2015- ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 20 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

 

Hlasovanie č. 61. – bod. č. 20.- Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady 

a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2015- Uznesenie č. 27/2014: 

MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí MsR a MsZ v Bardejove na I. polrok 2015 

podľa prílohy č.1  

Za hlasovalo – 21 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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21. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bardejov na 

základe protestov prokurátora: 

a) č.94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov 

b) č.95/2009 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov 

c)  č.84/2008 o používaní symbolov Mesta Bardejov 

 

Návrh bol prerokovaný  na rokovaní mestskej rady, ktorá ho odporučila  

predložiť na dnešné rokovanie.  

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.  

  

Mgr. Milan Pilip  

 vystupujem kvôli tomu, že cítim povinnosť ponúknuť svoju pomoc, 

kontaktujte ma. Chcel by som pripomenúť len taký detail, by som poprosil na stránke 

mesta opraviť koruhvu, pretože je zrkadlovo naopak. 

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

ukončenie.  

 

Hlasovanie č. 62. – bod č. 21.- Návrh na zrušenie Všeobecne záväzných 

nariadení Mesta Bardejov na základe protestov prokurátora - ukončenie rozpravy 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – rozprava ukončená 

 

Hlasovanie č. 63. – bod č. 21.- Návrh na zrušenie Všeobecne záväzných 

nariadení Mesta Bardejov na základe protestov prokurátora: a., č.94/2009 o tvorbe, 

údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov – Uznesenie č. 28/2014: MsZ A) 

berie na vedomie 1. Protest prokurátora okresnej prokuratúry v Bardejove č. Pd 

51/14/7701-10 zo dňa 11.11.2014 proti VZN Mesta Bardejov č. 94..., B) vyhovuje 1. 

Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov č. Pd 51/14/7701-10 zo dňa 

11.11.2014 proti VZN Mesta Bardejov o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území 

mesta Bardejov  

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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Hlasovanie č. 64. – bod č. 21.- Návrh na zrušenie Všeobecne záväzných 

nariadení Mesta Bardejov na základe protestov prokurátora: b., č.95/2009 

o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov- Uznesenie č. 

29/2014: MsZ A) berie na vedomie 1. Protest  prokurátora Okresnej prokuratúry 

v Bardejove č. Pd 46/14/7701 – 9 zo dňa 6.11.2014 proti VZN Mesta bardejov č. 

95/2009...; B) vyhovuje 1. Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov č. 

Pd 46/14/7701- 9 zo dňa 6.11.2014 proti VZN Mesta Bardejov č. 95/2009...; C) 

ukladá 1. PREDNOSTOVI MsÚ- predložiť na zasadnutie MsZ v Bardejove návrh 

na VZN Mesta Bardejov o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta 

Bardejov 

Za hlasovalo – 22 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 

 

Hlasovanie č. 65. – bod č. 21.- Návrh na zrušenie Všeobecne záväzných 

nariadení Mesta Bardejov na základe protestov prokurátora: c.,  č.84/2008 

o používaní symbolov Mesta Bardejov- Uznesenie č. 30/2014: MsZ A) berie na 

vedomie 1. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov č. Pd 47/14/7701- 

11 zo dňa 22.10. 2014 proti VZN Mesta Bardejov č. 84/2008 o používaní symbolov 

mesta v znení zmien a doplnkov schválených 11.11.2010; B) vyhovuje 1. Protestu 

prokurátora Okresnej prokuratúry v Bardejove č. Pd 47/14/7701- 11 zo dňa 

22.10.2014 proti VZN Mesta Bardejov č. 84/2008 o používaní symbolov mesta 

v znení zmien a doplnkov schválených 11.11.2010 a toto ruší ako celok 

Za hlasovalo – 23 

 Proti hlasovalo – 0 

Zdržalo sa hlasovania – 0 – schválené 
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22. Interpelácie 

Na dnešné rokovanie bola v zmysle rokovacieho poriadku  doručená  jedna 

interpelácia od pána poslanca Jozefa Andrejuva. Na interpeláciu boli doručené 

písomne odpovede. Keďže poslanec nemal doplňujúcu otázku k odpovedi na svoje 

interpelácie, primátor mesta ukončil tento bod.  

 

22. Záver  

 

V závere pozdravili s  krátkym vianočným vystúpením žiaci Základnej 

umeleckej školy Michala Vileca. Primátor mesta poďakoval členom návrhovej  

komisie za ich prácu  i Vám všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí.    Rovnako Vám 

ďakujem za spoluprácu v pomaly sa končiacom roku 2014.  

Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov plných radosti, šťastia, 

porozumenia a lásky. V novom roku 2015 Vám prajem veľa zdravia, šťastia, 

spokojnosti a len tie správne kroky a rozhodnutia. Zároveň prijmite moje pozvanie na 

rozlúčku so starým rokom a privítanie toho nového, spolu s tradičným novoročným 

ohňostrojom na Radničnom námestí 31. decembra.   

 Zápisnica  z II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove je zapísaná 

na základe osobnej účasti a elektronického záznamu a obsahuje celkom 40 strán. 

 

Bardejov 16. 12. 2014  

 

 

 Ing. Juraj Popjak MUDr. Boris Hanuščak 

                     prednosta MsÚ                                                  primátor mesta 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. art. Juraj Bochňa    Ing. Miloš Dvorský 

 

Zapisovateľka: 

 

Ing. Elena Volčkovová 
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