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Z Á P I S N I C A 
z 3. riadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa  10. marca  2015 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo záznamu:  F/3998/2015 
Začiatok: 15.00 hod. 
Ukončenie: 18.30 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
Program:
                                                                       

      

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia  uznesení z rokovania komisie dňa  10.2. 2015. 
4. Informatívna správa o implementácii projektu Central MeetBike z Programu Central Europe  
5. Informatívna správa k plneniu uznesenia MsZ v Prešov č. 563/2014 zo dňa 16.6.2014 (Ing. Jozef 

Višňovský – riaditeľ TSmP a.s.) 
6. Informácia o rozpracovanosti PHSR 
7. Informatívna správa o procese prípravy a pláne implementácie IROP a TURM na roky 2014 – 

2020 
8. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 
9. Prerokovanie žiadostí prevádzkovateľov maloobchodu a služieb na osobitné určenie 

prevádzkového času (čl. 4 ods. 3 VZN mesta Prešov č. 179/2008 o určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov). 

10. Rôzne  
11. Záver 
 
1.     Otvorenie

Predsedníčka komisie Ing. Marta Kollárová, PhD., privítala prítomných a otvorila rokovanie 
komisie. Program rokovania bol odsúhlasený  bez pripomienok.  

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

 
 
2.    

Za overovateľov zápisnice boli určení: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. a pán  Andrej Hriciga.  
Určenie  overovateľov  zápisnice 

  
 
3.    

Uznesenia komisie z rokovania dňa 10.2.2015 boli splnené. Uznesenie č. 12/2015 je naďalej 
v platnosti.  

Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  10. 2. 2015 

 
 
4.  

Pani Viera Štupaková, v zastúpení občianskeho združenia KOSTITRAS prezentovala 
implementáciu a výstupy projektu Central MeetBike z Programu Central Europe. Projekt bol 
zameraný na propagáciu trvalo udržateľnej a bezpečnej mobility a na propagáciu cyklistickej dopravy 

Informatívna správa o implementácii projektu Central MeetBike z Programu Central 
Europe 
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v 12-tich mestách strednej Európy s cieľom zlepšiť podmienky pre realizáciu cyklistickej dopravy 
prostredníctvom nových riešení a stratégií.  
Výstupy projektu: 

- Generel cyklistickej dopravy v meste Prešov zverejnený na web-stránke mesta Prešov 
http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=21287,  

- webstránka projektu www.centralmeetbike.presov.sk 
- Cyklistické stratégie, analýza súčasného stavu, akčné plány rozvoja cyklistickej dopravy v 

partnerských mestách, 
- Pilotné investície v oblasti cyklistickej dopravy – 6 ks parkovacích zariadení pre bicykle. 

Ďalej prezentovala programu COMENIUS, prostredníctvom ktorého sa môže mesto Prešov zapojiť 
ako partner do projektu s predpokladaným maximálnym rozpočtom 200 tis. Eur, pričom 
kofinancovanie mesta je 15 % z nákladov projektu. Medzi možné výstupy projektu by mohli byť 
navrhnuté: 

− koncepcia trvaloudržateľnej dopravy v meste 
− výmena know-how pri príptave a tvorbe stratégií pre dopravu v mestských aglomeráciách 
− kapitálové výdavky maximálne však do výšky 40 % z celkových nákladov projektu za mesto 

(napr. drobná cykloarchitektúra) 
V rámci bodu programu prebehla medzi členmi komisie diskusie k  nedostatočne  vytvoreným a 

podmienkam pre cyklodopravu v meste, k nedokončenej investícii parkovísk pre bicykle a hlavne na 
podmienky na Sídlisku Sekčov, kde by bolo vhodné začať s realizáciou investícii. Komisia sa zhodla, 
že je potrebné  zamerať sa v tejto oblasti na program IROP. 

 
Komisia prijala uznesenie: 

 
UZNESENIE č. 13/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o implementácii projektu Central MeetBike z Programu Central Europe. 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

 
 
5.    Informatívna správa k plneniu uznesenia MsZ v Prešove č. 563/2014 zo dňa 16.06.2014

- bola stiahnutá z rokovania komisie a presunutá na aprílové rokovanie komisie. 
  

 
6.    

RNDR. Ivana Sovičová, PhD. informovala komisiu o súčasnom stave v spracovaní Programu 
hospodárskeho a strategického rozvoja mesta Prešov na roky 2014 - 2020. 

Informácia o rozpracovanosti PHSR  

 
Komisia prijala uznesenie: 

 
UZNESENIE č. 14/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
informáciu o rozpracovanosti Programu hospodárskeho a strategického rozvoja mesta Prešov na roky 
2014 - 2020. 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=21287�
http://www.centralmeetbike.presov.sk/�
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7.    

RNDR. Ivana Sovičová, PhD. podala informáciu o procese prípravy a pláne implementácie 
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (ďalej len IROP) a Trvaloudržateľného 
rozvoja miest (ďalej len TURM) na roky 2014 – 2020 mesta Prešov, pripravenosti na nové 
programovacie obdobie a možnosti mesta Prešov využívať nástroje podpory na efektívne čerpanie 
finančných prostriedkov EÚ. 

Informatívna správa o procese prípravy a pláne implementácie IROP a TURM na roky 
2014 - 2020  

 
Komisia prijala uznesenie: 

 
UZNESENIE č. 15/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o procese prípravy a pláne implementácie IROP a TURM na roky 2014 – 2020 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

 
 
8. 

Informatívnu správu predniesla Ing. Jana Vrteľová poverená riadením odboru strategického 
rozvoja MsÚ doplnenú v zmysle požiadaviek z 1. zasadnutia komisie.      

Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 

Zároveň bola prezentovaná možnosť riešiť havarijný stav školských objektov žiadosťou o dotáciu 
z Výnosu MF SR. Termín odovzdania žiadosti o NFP je do 31.3.2015, maximálna možná dotácia je 
13.500,- € a mesto by mohlo formou dotácie žiadať na: 

1. Zatekajúca strecha na ABC CVČ Októbrová 30 
2. Zatekajúca strecha telocvične + šatne na ZŠ Matice Slovenskej 
3. Havarijný stav šatní a ZTI na ZŠ Československej armády – časť Odborárska 

 
Komisia prijala uznesenie: 

 
UZNESENIE č. 16/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostiach o nenávratný finančný 
príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 
a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove prerokovať Informatívnu správu o stave a realizácii 
pripravovaných a podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho 
rozpočtu a z grantov Európskej únie. 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

 
 
9.  Prerokovanie žiadostí prevádzkovateľov obchodu a služieb na osobitné určenie 

prevádzkového času podľa článku 4 odsek 3 VZN mesta Prešov č. 179/2008 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 
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Komisia prijala uznesenie: 
      
UZNESENIE  č.  17/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
vyhovieť  žiadostiam o osobitné určenie prevádzkového času pre tieto prevádzkarne:   

      

1/  Kníhkupectvo LITERA, Hlavná 29 – prevádzkovateľ Literatura s.r.o., Košická 44, 080 01 Prešov                                                 
     Pondelok – Piatok 07.00 h – 19.00 h     
     Sobota     zatvorené  
 
2/  Choco Pralinky, Hlavná 137 – prevádzkovateľ DeepBrown s.r.o., M. Nešpora 18, 080 01 Prešov                                   
     Pondelok, Streda, Piatok  09.00 h – 12.00 h  12.30 h – 18.00 h     
     Utorok, Štvrtok   09.00 h – 12.00 h  12.30 h – 17.00 h         
     Sobota    09.00 h – 12.00 h                                             
 
3/  Pánske odevy a obuv JANTEX, Hlavná 87 – prevádzkovateľ Štefan Kozák, Jasenov 103, 066 01   
     Humenné                                 
     Pondelok – Piatok  09.00 h – 17.30 h     
     Sobota   09.00 h – 12.00 h        
                                                              
4/  Kozmetické a kadernícke potreby, Hlavná 38 (dvor) – prevádzkovateľka Martina Jurašková,   
     Prostejovská 37, 08001 Prešov          
     Pondelok 08.30 – 12.00 12.30 – 16.30     
     Utorok  08.30 – 12.00  12.30 - 16.00 
     Streda, Štvrtok, Piatok  08.30 – 12.00 12.30 – 16.30     
     Sobota, Nedeľa  zatvorené        
   
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

                                                               
 
10. 
 

Rôzne 

     V závere Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 
Nasledujúce rokovanie komisie sa uskutoční dňa 07. 04. 2015 o 15.00 hod. 
 
 
 
 
  ............................................... 
  Ing. Marta Kollárová, PhD.                                       
  predsedníčka komisie 
 
...............................................        
 Ing. Jana Vrteľová                                        
 sekretár komisie overovatelia zápisnice:  ............................................... 
 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
 
 
  ............................................... 
 Andrej Hriciga                                                                                        
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