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Z Á P I S N I C A 

zo 6. riadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 25. júna  2015 

 
Číslo záznamu:  R/106386/2015 
Začiatok: 15.00 hod. 
Ukončenie: 18.00 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
Program:
                                                                  

      

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení  
4. Návrh plánu práce komisie na 2. polrok 
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. Informatívna správa o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-
2020 s výhľadom do roku 2025 

7. Informácia o implementácii projektu Bezpečný ženský domov 
8. Informácia o starších nerealizovaných PD. 
9. Rôzne  
10. 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 pán Andrej Hriciga.     

Určenie  overovateľov  zápisnice 

  
 
3.   
     Uznesenia komisie z rokovania dňa 07.04.2015 a 02.06.2015 boli splnené.  

Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  05. 05. 2015 a dňa 02.06.2015 

 
 
4.  

Komisia prerokovala Návrh plánu práce na 2. polrok 2015. Predsedníčka komisie Ing. Marta 
Kollárová, PhD. predložila návrhy na predkladanie ďalších materiálov na rokovanie komisie v 2. 
polroku 2015. Komisia po prerokovaní návrhu plánu práce sa uzniesla na rozšírení predkladaných 

Návrh plánu práce komisie na 2. polrok 2015 
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materiálov o tie materiály, ktoré budú predmetom rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
v 2. polroku 2015. Zasadnutia komisie sa uskutočnia vždy v utorok, druhý týždeň v mesiaci o 15.00 
hod. na MsÚ v Prešove,  Hlavná č. 73, v kancelárii „Malá radná“, I. poschodie. 
 

Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 31/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj  
schvaľuje  

      

termíny zasadnutí komisie na 2.polrok 2015, ktoré sa uskutočnia vždy v utorok, druhý týždeň 
v mesiaci o 15.00 hod. v kancelárii MsÚ v Prešove, Hlavná 73, 1. poschodie, Malá radná 
a žiada  
v návrhu plánu práce v bode č. 3 upraviť slovo „Prerokovanie“ na slovo „Aktualizácia“  
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 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.  32/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
vyhovieť  žiadostiam o osobitné určenie prevádzkového času pre tieto prevádzkarne:   

      

 
 
1/  Halierik – rozličný tovar, Hlavná 82 – prevádzkovateľ Halierik, spol. s r.o. 841 04 Bratislava            
                             Pondelok – Piatok        08.00 h – 12.00 h    12.30 h – 17.00 h 
                             Sobota                           08.00 h – 12.00 h               
 
2/  Bižutéria - Kabelky, Hlavná 67  - prevádzkovateľ  Natália Miklušová, 080 05 Prešov                                    
                            Pondelok - Piatok          09.30 h – 13.00 h    13.30 h – 18.00 
                            Sobota                            zatvorené         
      
3/  PAPAS gril & pizza, Volgogradská 13 – ESSEN s.r.o., 080 01 Prešov 
                            Pondelok - Štvrtok        08.00 h – 23.00 h     
        Piatok                       08.00 h – 24.00 h 

  Sobota    09.00 h – 24.00 h 
  Nedeľa                12.00 h – 23.00 h 

4/  SISI – bazár odevov, šport.potrieb, Hlavná 13- prevádzkovateľ PaT INTERPROFIT, s.r.o, 08001 
Prešov                                               

 Pondelok - Piatok       08.30 h – 12.00 h  12.30 h – 17.00 h 
                           Sobota                             09.00 h – 12.00 h   
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5/  Espresso NA RÍNKU, Švábska 26/A - prevádzkovateľ Ing. Marko Jakub-RINK, 08001 Prešov                              
Pondelok - Štvrtok            10.00 h –  22.30 h    

 Piatok       10.00 h –  23.00 h  
       Sobota         07.00 h – 23.00 h 

Nedeľa                    07.00 h – 22.30 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.  33/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
nevyhovieť  žiadosti prevádzkovateľa 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 

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

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

                
 
 

 

6. Informatívna správa o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-
2020 s výhľadom do roku 2025 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja prezentovala Informatívnu správu 
o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 
ďalej PRM  Prešov. 
Informovala o východiskovej situácií predmetného dokumentu, zrealizovaných aktivitách a 
o súčasnom stave. Vedúca odboru ďalej identifikovala problémy dokumentu PRM Prešov, poukázala 
na novo vytvorené prioritné oblasti rozvoja a navrhla harmonogram jeho dopracovania.  
 
Ing. Marta Kollárová, predsedníčka komisie MsZ navrhla doplniť do analytickej časti dokumentu 
Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 -2020 s výhľadom do roku 2025 cenové ponuky trhu 
s realitami, do ekonomickej časti zaradiť maloobchod a následne financovanie a rozpočet v časti 
samospráva. 
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Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE  č.  30/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 
s výhľadom do roku 2025 
a odporúča/ neodporúča 
a) Mestskému zastupiteľstvu v Prešove prerokovať materiál „Informatívna správa o stave 
rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015–2020 s výhľadom do roku 2025“ 
b) schváliť zmenu termínu spracovania a predloženia Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-
2020 s výhľadom do roku 2025 na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Termín: október 2015 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

 
 

Ing. Iveta Baranová, projektová manažérka ZZŽ MyMamy informovala o implementácií projektu 
MyMamy a o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Prešov. Ďalej informovala prítomných, 
že sa dňa 06.09.2015 bude konať „Deň otvorených dverí“  určených pre partnerov projektu. 

7. Informácia o implementácii projektu Bezpečný ženský domov 

 
Komisia sa oboznámila s implementáciou projektu a vyžiadala si ďalšie administratívne podklady 
v súvislosti s ďalšími krokmi. 
Komisia neprijala žiadne uznesenie. 
 
 

Ing. Ľudovít Koháni, poverený riadením oddelenia investičnej činnosti, podal informáciu 
o nerealizovaných projektových dokumentáciách. 

8. Informácia o starších nerealizovaných PD. 

Ing. Marta Kollárová, PhD, požiadala Ing. Magdalénu Artimovú, aby sa do budúcna nepripravovali 
projektové dokumentácie, ktoré nebudú použité a aby sa nepripravovali ani pre firmy na komerčné 
účely. 
 
 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 34/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informáciu o starších nerealizovaných PD 
a žiada 
Komisiu MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a komisiu finančnú, plánovaciu a správy mestských 
organizácií, aby prehodnotila vyradenie nerealizovaných projektových dokumentácií. 
 
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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9.  
 

Rôzne 

Mgr. Marta Kollárová, PhD, požiadala, aby bol do augustovej komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj predložený dokument „Trvalo udržateľný rozvoj mesta“ a opätovne rozpracovaný 
dokument Program rozvoja mesta na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.  
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ............................................... 
  Ing. Marta Kollárová, PhD.                                       
  predsedníčka komisie 
 
...............................................        
Ing. Magdaléna Artimová                                        
 sekretár komisie overovatelia zápisnice:  ............................................... 
 Andrej Hriciga 
 
 
  ............................................... 
 Štefan Hermanovský    
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