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Z Á P I S N I C A 
zo 4. riadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa  7. apríla  2015 
 
Číslo záznamu:  R/87096/2015 
Začiatok: 15.00 hod. 
Ukončenie: 16.50 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
Program:
                                                                  

      

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení  z rokovania komisie dňa10.3.2015 
4. 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) 

5. Rôzne  
5.1. Informácia o využívaní Priemyselného parku Záborské – Ing. Daniel Tkáč 
5.2. Prerokovanie podaných projektov, navrhovaných zámerov pre podanie ŽoNFP 

a vyhodnotenie implementácie projektov v súlade s plánom zasadaní Mestskej rady 
v Prešove a Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

6. 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: pán Štefan Hermanovský a Ing. Ľubomír Červeňák.     

Určenie  overovateľov  zápisnice 

  
 
3.    
     Uznesenia komisie z rokovania dňa 10.03.2015 boli splnené.  

Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  10. 03. 2015 

 
 
4. 

      

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 

Komisia prijala uznesenie:    
      
UZNESENIE  č.  18/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
vyhovieť  žiadostiam o osobitné určenie prevádzkového času pre tieto prevádzkarne:   
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1/  KING PIZZA, 17. novembra 124 – prevádzkovateľ QUEEN CONTROL s.r.o. 040 11 Košice   
                             Pondelok – Streda         10.00 h – 04.00 h     
                             Štvrtok, Piatok              10.00 h – 24.00 h     
                             Sobota                   12.00 h – 24.00 h               

   Nedeľa                   17.00 h – 24.00 h 
 
2/  BOBO – detský textil, Hlavná 26  - prevádzkovateľ  Dagmar Fedušová, 080 01 Prešov       
                            Pondelok - Piatok           09.00 h – 17.00 h     
                            Sobota                   09.00 h  – 12.00 h         
      
3/  Music club R2, Hlavná 131 – prevádzkovateľ J.P.Group SK, s.r.o.      
                            Pondelok, Utorok          20.00 h – 02.00 h     
                            Streda, Štvrtok               20.00 h – 01.00 h        
        Piatok, Sobota                20.00 h – 05.00 h 
                            Nedeľa                     zatvorené 
 
4/  LION – šperky, hodinky, Hlavná 120 - prevádzkovateľ STARDUST TRADING, s.r.o., 08501 
Bardejov                               

 Pondelok - Piatok       09.00 h – 12.00 h  12.30 h – 17.30 h     
                           Sobota                             09.00 h – 12.00 h   
                                                                                                  
5/  Textilná galantéria, Hlavná 68 (vo dvore) - prevádzkovateľ BOLS, s.r.o., 080 01 Prešov       
                          Pondelok - Piatok            08.30 h –  16.30 h     
       Sobota                    zatvorené       
 
6/  CRIBS – textil, bižutéria, Hlavná 120 – prevádzkovateľ Vladimír Lukašičin -LUJAN, 08501 
Bardejov          

Pondelok - Piatok        09.00 h  – 12.00 h  12.30 h – 17.30 h     
Sobota                  09.00 h – 12.00 h   

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

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

 
                                  
Komisia prijala uznesenie:    
          
         
UZNESENIE  č.  19/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
nevyhovieť  žiadostiam prevádzkovateľov o rozšírenie záverečných hodín  nad rámec VZN. Komisia 
odporúča ponechať pôvodne osobitne určený prevádzkový čas: 

      

 
1/  Bar  F-PUB, Mirka Nešpora 42  – prevádzkovateľ FENIMA s.r.o. 080 01 Prešov, ponechať 

pôvodne určené záverečné hodiny: 
Pondelok – Štvrtok  09.00 h – 24.00 h     
Piatok   09.00 h – 02.00 h     
Sobota 14.00 h – 02.00 h                 
Nedeľa  15.00 h – 24.00 h 
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Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
5 0 1 áno 

 
 
5.  
 

Rôzne 

5.1.  
 Ing. Daniel Tkáč- projektový manažér IPZ Záborské informoval o využívaní priemyselného  

Informácia o využívaní Priemyselného parku Záborské  

parku Záborské, ďalej prezentoval jeho polohu, vybudované inžinierske siete, členenie pozemkov  
a projektový zámer ďalšieho predaja pozemkov. 
 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 20/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o využívaní Priemyselného parku Záborské 
a odporúča 
pokračovať v procese odpredaja voľných plôch v IPZ Záborské 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

   
 
5.2.  Prerokovanie podaných projektov, navrhovaných zámerov pre podanie ŽoNFP     

a vyhodnotenie implementácie projektov v súlade s plánom zasadaní Mestskej rady  

   Ing. Jana Vrteľová, poverená riadením odboru strategického rozvoja informovala o podaných 
projektoch, navrhovaných zámeroch pre podanie ŽoNFP, havarijných stavoch školských objektov. 
Zároveň informovala, že požiadavky budú sústredené do dokumentu PHSR a UMR.  

v Prešove a Mestského zastupiteľstva v Prešove 

     
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 21/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
informatívnu správu o podaných projektoch, navrhovaných zámeroch pre podanie ŽoNFP     
a vyhodnotení implementácie projektov v súlade s plánom zasadaní Mestskej rady v Prešove 
a Mestského zastupiteľstva v Prešove 
a žiada 
sekretára komisie, aby na ďalšie zasadnutie Komsie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj dňa 05.05.2015 zabezpečil prípravu aktualizovanej informatívnej správy 
k projektu ELENA. 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 
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6.3. Predsedníčka komisie Ing. Marta Kollárová, PhD. požiadala sekretára komisie, aby na ďalšie 
zasadnutie Komsie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 05.05.2015 
prizval aj hlavného architekta mesta, aby podal informáciu o stratégií tvorby verejných 
priestranstiev a plánu mestských zón. 

 
6.5. Predsedníčka komisie Ing. Marta Kollárová, PhD. požiadala sekretára komisie, aby na ďalšie 

zasadnutie Komsie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 05.05.2015 
zabezpečila prípravu materiálu – Havarijný stav školských zariadení s určením priorít 

 
 
     V závere Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 
Nasledujúce rokovanie komisie sa uskutoční dňa 05.05.2015 o 15.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ............................................... 
  Ing. Marta Kollárová, PhD.                                       
  predsedníčka komisie 
 
...............................................        
 Ing. Jana Vrteľová                                        
 sekretár komisie overovatelia zápisnice:  ............................................... 
 Štefan Hermanovský 
 
 
  ............................................... 
 Ing. Ľubomír Červeňák    
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