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Z Á P I S N I C A 

z 1. mimoriadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa  2. júna  2015 

 

 

Číslo záznamu:  R/101122/2015 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 15.30 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

Program:      
                     

                                              

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia 

verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou“ a rozpočtové opatrenie č. 7. 

4. Rôzne  

5. 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.    Určenie  overovateľov  zápisnice 

        

      Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Juraj Hurný  a RNDr. Zuzana Bednárová, PhD     

 

 

3.  Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia  

     verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou“ a rozpočtové opatrenie č. 7. 

 

Ing. Jana Vrteľová – vedúca oddelenia riadenia projektov informovala komisiu o predložení 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia 

v meste Prešov led technológiou“ a rozpočtové opatrenie č. 7. 

Špecifickým cieľom nenávratného finančného príspevku je zlepšovať životné prostredie 

v meste, vytváraním podmienok pre znižovanie spotreby energií, využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie a znižovanie negatívnej záťaže dopravy a v súlade s energetickou koncepciou 

mesta. 

V prípade mesta Prešova pôjde  o výmenu 1 170 ks  svietidiel o príkone  83 W (70 W 

svetelný zdroj + straty predradníkovej časti svietidla)  za nový svetlený zdroj LED svietidlo o 

príkone 27 W. Zároveň bude realizovaná výmena 4 ks RVO ( rozvádzačov verejného 

osvetlenia )  vrátane riadiaceho systému a realizovaný UP grade jestvujúceho riadiaceho 

systému - úprava na nastavenie nových parametrov sústavy. 
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Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE č. 29/2015      

Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

Správu o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia verejného 

osvetlenia v meste Prešov led technológiou“ a rozpočtové opatrenie č. 7. 

 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť 

 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2. OP 

KaHR na realizáciu projektu: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led 

technológiou“, ktorý bude realizovaný v meste Prešov; 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci.  
 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

6 0 0 áno 

 

 

8.  Rôzne 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

     

V závere Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 

Nasledujúce rokovanie komisie sa uskutoční dňa 02.07.2015 o 15.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ............................................... 

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                                       

  predsedníčka komisie 

 

...............................................        

Ing. Magdaléna Artimová                                        

 sekretárka  komisie overovatelia zápisnice:  ............................................... 

 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

 

 

  ............................................... 

 Mgr. Juraj Hurný 


