
MZ 17.7.2013 

Diskusia  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Poznamenal, že s potešením sledoval prácu TS na skrášľovaní mesta – konkrétne 
pri kosení sídl. JUH. Naniesol otázku na hlavnú kontrolórku, ako má postupovať 
občan, ktorý dôjde k škode pri týchto prácach. Napr. pri kosení.  
 
Príspevok / podnet 
p. JUDr. Katarína Balážová  
 
Poznamenala, že obdobnú informáciu predložila na predchádzajúcom zasadnutí 
MZ. Občan má právo na náhradu škody, potrebné je písomnou formou požiadať 
o náhradu škody a škodu náležite zdokumentovať. 
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Ide o znečistenie auta pracovníkmi a umytie na náklady občana. Akým spôsobom 
sa to zdokumentuje ? 
 
Príspevok / podnet 
p. JUDr. Katarína Balážová 
 
V prípade náhrady škody je potrebné posúdiť, či ide o poistnú udalosť. Poisťovňa 
musí škodu oceniť, či je trvalá, viditeľná. Podľa jej názoru prípad, na ktorý 
poukázal p. Bischof nie je posudzovaný ako poistná udalosť.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Poznamenal, že ide o škodu spôsobenú pracovníkmi TS. Auto znečistili, bolo ho 
potrebné umyť.  Náklady s umytím auta sú. Čo s tými nákladmi.  
 
Príspevok / podnet 
p. JUDr. Katarína Balážová  
 
Podľa jej názoru, nejde o oprávnené náklady, aby mesto ich uhradilo.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
 
Poznamenal, že sa stávajú takéto prípady pri koseniach a to hlavne na sídliskách, 
kde je veľa áut. Ak sa auto znečistí, TS sa nebránia tomu, že auto umyjú na 
stredisku Doprava. Stotožnil sa s p. poslancom – človeka nahnevá skutočnosť, že 
umyté  auto sa takýmto spôsobom znečistí. Poukázal však aj na to že na sídlisku 
JUH je veľa zaparkovaných áut, ťažko je prevádzať kosbu a v zime zimnú údržbu.  
Prehlásil, že pokiaľ sa stane obdobný prípad, auto umyjú. Náklady p. poslancovi 
uhradia. Uviedol, že v  prípade väčších škôd zavinených pracovníkmi TS 
spolupôsobí mestská polícia  a bezpečnostný technik pri dokumentácii škody, rieši 
sa ako poistná udalosť.  
 
 
 
 



Príspevok / podnet 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
 
Informoval o dobre fungujúcom systéme v Prešove – vopred je zverejnený 
oznam o kosbe,  harmonogram sa prísne dodržiava. Majitelia áut môžu autá buď 
odparkovať alebo zakryť.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof  
 
Obdobný návrh mienil predložiť aj on, TS by mali osadiť jednoduchú prenosnú 
dopravnú značku s oznamom na príslušné parkovisko. 
Ocenil stanovisko p. Kossutha. Poďakoval sa za jeho ústretovosť, postoj 
k problematike. Náklady za umytie auta nepožaduje.  
 
Príspevok / podnet 
  
p. Mgr. Dionýz Kemény  
 
K informovanosti obyvateľov - poznamenal, že mestský rozhlas nefunguje. Na 
jeho podnet pri riešení informovanosti občanov, mestská polícia zakúpila 
zariadenie – ozvučenie auta. Je otázne, či by majitelia áut prijali opatrenia a do 
akej miery by vyprázdnili lokalitu, ktorá je určená na kosenie.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Citoval zo Štatútu a Zásad činnosti ZPOZ článok – Organizácia a orgány ZPOZ. 
Poznamenal, že v uvedenom ustanovení sa nedočítal, že sobášiacich má 
schvaľovať ZPOZ.  Systém navrhovania, odporúčania nie je uvedený.  
Sobášiacich volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov.  
To, čo sa udialo na zastupiteľstve berie ako „truc podnik“. Poslanci, čo hlasovali 
proti zaradeniu uvedeného bodu do rokovania mu pripomenuli „takých 5 ročných 
chlapčekov, ktorí si očúravajú bábovky na pieskovisku“.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
 
Podotkol, že je dlhoročným členom ZPOZ-u, v tomto volebnom období 
predsedom. Postup riešenia problematiky považuje za štandardný. P. Bischof 
predložil súhlas s delegovaním, nie je mu známe, kto ho delegoval. Je to 
riešiteľná otázka, pokiaľ sa zachovajú štandardné postupy.  Všetky náležitosti 
okolo sobášiacich boli v ZPOZ-e prekované / p. Pavlík, prerušenie sobášenia 
a pod./ Bez stanoviska členov ZPOZ-u si nedovolil hlasovať za zaradenie bodu do 
programu rokovania.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Objasnil celú situáciu – navštívil príslušný odbor, opýtal sa, aký je postup, 
pracovníčka si overila telefonicky postup u ďalšej kolegyni, napísal sa súhlas 
s delegovaním, podpísal a odovzdal na podateľni. V dobrej viere konal podľa 
ochotnej pomoci úradníkov  MsÚ, za dva týždne tá pošta nevie kde zastala. Konal 
tak, ako mu bolo povedané. Chcel pomôcť kolegovi, ktorý požiadal, aby ho 
zosobášil. Žiaľ, bude si musieť vybrať iného sobášiaceho, alebo dokonca  iné 
miesto. Zobral to s tým vedomím,  že nebude oddávať len svojho kolegu, ale aj 
ďalších občanov.  



Ešte raz prehlásil, že konal v dobrej viere, konal podľa pokynov a rád 
pracovníkov mestského úradu a rád, ktoré zazneli aj pred kamerami, dávať 
všetko na podateľňu, bude to OK, pošta ide, oni to rozdajú. Za dva týždne sa tak 
nestalo, žiaľ, tak kolega má smolu. Svoju žiadosť stiahol.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Uviedol, že má kamaráta, ktorý je poslancom v Bratislave, a ktorý požiadal o to, 
aby mohol byť sobášiacim na jeden – jediný obrad – MZ mu vyšlo v ústrety. 
Všetko sa dá, keď sa chce.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
 
Prehlásil, že sám vyzýval kolegov, či nemajú záujem o sobášenie. Potvrdil, že t. 
č. sú síce v menšom počte, ale došlo aj k poklesu sobášov. Víta takéto aktivity, 
ale za podmienok dodržania štandardných postupov. O spise sa včera náhodou 
dozvedel. Celú genézu nepoznal. Podľa jeho názoru pre MZ to však nebolo 
pripravené.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Potvrdil, že poslanci boli vyzývaní. On sa prihlásil a na niečom to zlyhalo. Vzdáva 
sa svojej ponuky.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Na základe odznelej rozpravy predložil poslanecký návrh, aby p. Mgr. Matúš 
Bischof sa stal sobášiacim na jeden jediný prípad v auguste 2013.  
 
       Pán primátor poznamenal, že to právne nie je možné, uvedený bod nebol 
zaradený do programu rokovania. 
 
Z dôvodu vyvodenia zodpovednosti voči zamestnancom, požiadal p. Mgr. 
Bischofa o vyjadrenie, či z jeho strany bola predložená žiadosť. Čo on videl, to 
žiadosť nebola. Bol to súhlas, že bude sobášiť.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Prehlásil, že postup vysvetlil jasne a zreteľne.  Požiadal primátora, aby ho 
„nechytal za slovíčka“ a nevyberal jednu jedinú vec z problému. Ten problém nie 
je v tom, či dával žiadosť alebo nie. Ide o to, že prišiel na mestský úrad za 
zodpovedným pracovníkom, ktorému oznámil, že chce pomôcť mestu a chce 
sobášiť. Netušil, ako sa to robí, prvýkrát sa s takou vecou zaoberal  vážne. 
Pracovníci pomohli, napísalo sa to, odovzdalo do podateľne. Vidí, že pre 
primátora je dôležité to, či to bola žiadosť alebo súhlas. Na tom sa láme vec. 
Požiadal primátora, aby nechal tých ľudí pracovať, majú tej práce naozaj veľmi 
veľa. To je nie podstatná záležitosť. Išlo o to, aby sa stal sobášiacim, chcel 
potešiť kolegu, ktorý ho o to poprosil,  zároveň rátal s tým, že bude robiť aj 
ďalšie sobáše. Nestalo sa tak, poďakoval „za ochotu“.  
 
     Pán primátor prehlásil, že vysvetlenie požadoval len z dôvodu, aby vedel vo 
veci konať.  



 

Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Uviedol, že tlačivo nebolo pod hlavičkou žiadosť. Štatút ZPOZ a ani rokovací 
poriadok nehovorí o tom, že predpokladom, aby poslanec mohol byť sobášiacim, 
nie je podanie žiadosti. Táto časť nie je upravená.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Požiadal o uzavretie tejto otázky. 
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
Predložil podnety 

- v hornom cintoríne sa niektorí občania nedôstojne chovajú, 
Odpoveď: 
Mestská polícia  
V danej lokalite mesta sme zintenzívnili pochôdzkovú činnosť, hlavne vo 
večerných hodinách. 

 
- na Vargovom poli medzi ulicami Hviezdoslavovou a Letnou, kde sa 

nachádzajú kvetinové záhony a konzoly na sušenie šiat, chlapci 
hrávajú futbal a po upozornení, aby hrali futbal na ihriskách,  sú 
arogantní a vulgárni.  

Odpoveď: 
Mestská polícia  
V rannej zmene, ale hlavne v popoludňajšej zmene sme zintenzívnili 
hliadkovú činnosť na Vargovom poli pešou obliadkou verejných 
priestranstiev medzi bytovými domami na Ul. letnej a Hviezdoslavovej. 

- požiadal náčelníka MP o zabezpečenie častejšieho hliadkovania 
v daných lokalitách  

Odpoveď:  
Mestská polícia  
V daných lokalitách mesta sme zvýšili hliadkovú činnosť. 
 
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga  
 
V súvislosti s udeľovaním najvyšších mestských vyznamenaní požiadal občanov 
mesta i poslancov o predloženie ďalších návrhov. Pôvodný termín bol určený do 
konca marca, uznesením MZ bol predĺžený do konca mája. Do uvedeného 
termínu bol predložený jeden návrh, ďalšie 4 návrhy predložil on. Informoval, že 
v mesiaci august by malo byť zvolané zasadnutie MZ za účelom schválenia 
ocenení.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
 
Upozornil poslancov na e-mail, ktorý im bol zaslaný 4.7.2013 v súvislosti 
s organizovaním športového odpoludnia, ktorú organizuje zóna M. Na e-mail 
reagoval zatiaľ len jeden poslanec.  
Akcia by sa mala uskutočniť v mesiaci august, v niektorú stredu na kúpalisku. 


