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Z Á P I S N I C A 
z 5. riadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa  5. mája  2015 
 
Číslo záznamu:  R/87096/2015 
Začiatok: 15.00 hod. 
Ukončenie: 17.30 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
Program:
                                                                  

      

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení  z rokovania komisie dňa 7.4.2015 
4. Informatívna správa o projektu „ELENA“ 
5. 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) 

6. Informácia o implementovaných a podaných projektoch 
7. Informácia o aktuálnych projektových dokumentáciách 
8. Rôzne  

8.1. Informácia o stratégii tvorby verejných priestranstiev a plánu mestských zón – ústna 
informácia (OÚPaSÚ) 

8.2. Informácia o Havarijných stavoch škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 
9. 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 
7 0 0 áno 

 
 
2.    
     Za overovateľov zápisnice boli určení: JUDr. René Pucher  a pán Andrej Hriciga     

Určenie  overovateľov  zápisnice 

  
 
3.   
     Uznesenia komisie z rokovania dňa 07.04.2015 boli splnené.  

Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  07. 04. 2015 

 
 
4.  

Ing. Stanislav Tupta –energetický manažér informoval komisiu o projekte „ELENA“ jeho 
charakteristike, zámeroch a podmienkach zmluvy. 

Informatívna správa o projekte „ELENA“ 

Projekt prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca, ktorý zabezpečí 
spoluprácu samospráv a umožni implementáciu investičného programu v hodnote 60,4 mili6na eur.  
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Komisia prijala uznesenie:    

 
UZNESENIE č. 22/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o projekte „ELENA“ 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 0 0 áno 

 
 

      

5. 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.  23/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
vyhovieť  žiadostiam o osobitné určenie prevádzkového času pre tieto prevádzkarne:   

      

 
 
1/  Hostinec u Čerta, Vranovská 22 – prevádzkovateľ V-lottery, spol. s r.o. 08006 Prešov            
                             Pondelok – Piatok        15.00 h – 23.00 h     
                             Sobota - Nedeľa           15.00 h – 23.00 h               
 
2/  Street café, Hlavná 71  - prevádzkovateľ  ARLEKIN s.r.o., 080 01 Prešov                                    
                            Pondelok - Piatok          07.30 h – 17.30 h     
                            Sobota - Nedeľa              zatvorené         
      
3/  Cestovná kancelária SOLVEX, Hlavná 135 – SOLVEX s.r.o., 85104 Bratislava 
                            Pondelok - Piatok        09.00 h – 13.00 h    13.30 h- 17.30 h 
        Sobota- nedeľa             zatvorené 
                            
4/  STRIEBRO ANTÓNIA, Hlavná 15- prevádzkovateľ Anna Hrušková, 08001 Prešov                                               

 Pondelok - Piatok       09.00 h – 17.00 h   
                           Sobota                             09.00 h – 12.00 h   
                                                                                                  
5/  Espresso NA RÍNKU, Švábska 26/A - prevádzkovateľ Ing. Marko Jakub-RINK, 08001 Prešov                              

Pondelok - Piatok            10.00 h –  23.00 h     
       Sobota - Nedeľa               07.00 h – 23.00 h 
                         skúšobná doba prevádzky do 30.06.2015 
       
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 1 0 áno 
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Na komisii bola prerokovaná žiadosť od p. Maroša Babeja, Jirásková 2, 080 05 Prešov 5, 

 

ktorý 
podal sťažnosť a žiadosť o nápravu na pohostinstvo U GREKA a na jeho hlasnú hudobnú produkciu, 
ktorá sa koná každý piatok na vonkajšom priestranstve v areáli pohostinstva. 

Komisia prijala uznesenie:    
      
UZNESENIE  č.  24/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
sťažnosť a žiadosť o nápravu 
a žiada  
Mestskú políciu o pravidelnú obhliadku pohostinstva U GREKA v piatky v čase medzi 20:00 až 02:00 
hod. a následne predložiť stanovisko MsP na 7. riadne zasadnutie Komisie MsZ pre podnikateľskú 
činnosť a strategický rozvoj (júl 2015). 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 0 0 áno 

 
 

Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov informovala prítomných o implementovaných 
a podaných projektoch. 

6. Informácia o implementovaných a podaných projektoch 

Ďalej informovala o pokračovaní implementácie a rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov Náruč, 
Veselá. 
 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE  č.  25/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informáciu o implementovaných a podaných projektoch 
a žiada 
pripraviť informáciu o implementácii projektu Bezpečný ženský domov. 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 0 0 áno 

 
 

Ing. Ľudovít Koháni, poverený riadením oddelenia investičnej činnosti informoval o aktuálnych 
projektových dokumentáciách, ktorými disponuje Mesto Prešov. 

7. Informácia o aktuálnych projektových dokumentáciách 

 
Komisia prijala uznesenie: 
 
UZNESENIE  č.  26/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informáciu o aktuálnych projektových dokumentáciách 
a žiada 
doplniť informáciu o starších nerealizovaných PD. 
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Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 0 0 áno 

 
8.  
 

Rôzne 

 
8.1.  

 Ing. arch. Mária Čutková, hlavná architektka mesta, informovala prítomných o stratégii tvorby 
verejných priestranstiev a plánu mestských zón. 

Informácia o stratégii tvorby verejných priestranstiev a plánu mestských zón – ústna 
informácia 

 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 27/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informáciu o stratégii tvorby verejných priestranstiev a plánu mestských zón  
a žiada 
spracovať koncepčný materiál zameraný na stratégiu tvorby rozvoja verejných priestranstiev 
a plánu mestských zón, ktorého súčasťou bude aj manuál starostlivosti. 
 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 0 0 áno 

   
 
8.2.  
    PaedDr. Jozef Muranský, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu informoval o stavoch 
škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Ďalej poukázal na priority najzávažnejších 
havarijných stavov potrebných rekonštrukcie. 

Informácia o Havarijných stavoch škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov   

 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 28/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
informáciu o Havarijných stavoch škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov   
a odporúča 
oddeleniu školstva, mládeže a športu doplniť do tabuľky zámery na komplexnú sanáciu vybraných ZŠ, 
MŠ a ZUŠ, ktoré budú zapracované do PHSR.  
 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 0 0 áno 
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V závere Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 

Nasledujúce rokovanie komisie sa uskutoční dňa 09.06.2015 o 15.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ............................................... 
  Ing. Marta Kollárová, PhD.                                       
  predsedníčka komisie 
 
...............................................        
 Ing. Jana Vrteľová                                        
 sekretár komisie overovatelia zápisnice:  ............................................... 
 Andrej Hriciga 
 
 
  ............................................... 
 JUDr. René Pucher    
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