
 
 
 
 
Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Strana 
1/5 

 

F-MsÚ/SP-01/26/1 

 
Z Á P I S N I C A 

zo 7. riadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 23. júla  2015 

 
Číslo záznamu:  R/112462/2015 
Začiatok: 15.00 hod. 
Ukončenie: 17.15 hod. 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
Program:
                                                                  

      

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení  
4. Informatívna správa o zámeroch spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s.                  
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. Stanovisko MsP vo veci pravidelnej obhliadky pohostinstva U Greka  
7. Stanovisko MsP vo veci obhliadky prevádzky Espresso NA RÍNKU 
8. Rôzne 

8.1 Návrh podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb - ARR PSK 
8.2 Informácia o implementácii projektu Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč  

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 
6 0 0 áno 

 
 
2.  
      Za overovateľov zápisnice boli určení: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. a Mgr. Juraj Hurný.                                                  

Určenie  overovateľov  zápisnice 

 
3.  
     Uznesenia komisie z rokovania dňa 25.06.2015 boli splnené.  

Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  25. 06. 2015  

 
 
4.  

O zámeroch spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. informoval prítomných Ing. Peter Bindas, výkonný 
riaditeľ spoločnosti. Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. má zámer dlhodobou a koncepčnou 
modernizáciou verejného osvetlenia zabezpečit' v meste Prešov funkčnú, hospodárnu a bezpečnú 
prevádzku verejného osvetlenia. Cieľom je zabezpečenie správnej intenzity a rovnomernosti 
osvetlenia pomocou LED technológie. Väčšina svietidiel v meste Prešov je v druhej polovici 
životnosti, resp. im už uplynula doba životnosti. Výmenou svietidiel dôjde k zníženiu energetickej 
náročnosti svetelnej sústavy a následnej úspore nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. 

Informatívna správa o zámeroch spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. 
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Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 35/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

      

berie na vedomie  
Informatívnu správu o zámeroch spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s.  
 
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 (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) 

Komisia prijala uznesenia:    
      
UZNESENIE  č.  36/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
vyhovieť  žiadostiam o zmene prevádzkovateľa a prevádzkového času pre tieto prevádzkarne:   

      

 
1/  DOLCEVITA interiérové doplnky, Hlavná 72  - prevádzkovateľ  BIZNIS PROSPERITY s.r.o.,     
      080 01 Prešov                                    
                            Pondelok - Piatok          09.00 h - 17.00 h     
                            Sobota, Nedeľa              zatvorené         
      
2/  MAMILA kaviareň, Mirka Nešpora 42 - prevádzkovateľ Lucia Drotárová, 08001 Prešov 
                            Nedeľa - Štvrtok           09.00 h - 22.00 h     
        Piatok                       09.00 h - 24.00 h 

  Sobota    10.00 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 

 
UZNESENIE  č.  37/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
vyhovieť  žiadosti o zmene prevádzkovateľa a prevádzkového času na skúšobňu dobu – 3 mesiace  
pre túto prevádzkareň: 

      

 
1/  CAFFÉ BAR EURÓPA, Višňová 1/A - prevádzkovateľ Martin Komloš, 08001 Prešov            
                            Pondelok – Nedeľa        12.00 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.  

Pán Molitoris Štefan, veliteľ pracoviska MsP  k pohostinstvu U Greka uviedol, že hudobná 
produkcia sa koná v čase od 19.00 do 22.00 hod., čo vlastník pohostinstva oznámil v súlade s platnými 
právnymi predpismi, takže v uvedenom prípade sa nejedná o porušenie zákona č.96/1991 Zb.                            

Stanovisko MsP vo veci pravidelnej obhliadky pohostinstva U Greka  
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 o konaní verejných kultúrnych podujatí. Po 22.00 hod. príslušníci mestskej polície riešia rušenie 
nočného pokoja v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide hlavne o hlučných zákazníkov, 
ktorí už opustili pohostinstvo U Greka. Od 01.01.2015 do dnešného dňa nebolo zistené v uvedenej 
prevádzke porušenie prevádzkovej doby. 

 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE  č.  38/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

žiada 
Mestskú políciu  o pravidelné obhliadky pohostinstva U Greka ohľadom rušenia nočného pokoja 
v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch a podanie priebežnej informácie na Odbor 
strategického rozvoja. 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

 
7.  

Pán Molitoris Štefan, veliteľ pracoviska MsPK  k prevádzky Espresso NA RÍNKU uviedol, 
že prevádzková doba v uvedenom prípade bola vždy dodržaná, taktiež nebolo zistené rušenie nočného 
pokoja. 

Stanovisko MsP vo veci obhliadky prevádzky Espresso NA RÍNKU 

 
Komisia neprijala žiadne uznesenie. 
 
8. 

 
Rôzne 

8.1 
 Ing. Benes Artúr, generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja (ARR PSK)  podal informáciu o prijatí  Uznesenia Zboru zástupcov Agentúry regionálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 23.6.2015, v ktorom sa určili podmienky vstupu 
mesta Prešov do združenia právnických osôb -ARR PSK. Informoval o činnosti RRA PSK a výhodách 
vstupu mesta Prešov do združenia, hlavne pri čerpaní fondov zo zdrojov EÚ, ktoré budú slúžiť na 
ďalší rozvoj regiónu a mesta Prešov. 

Návrh podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb - ARR PSK 

Komisia prerokovala Návrh podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb - 
ARR PSK. Ing. Kollárová Marta, PhD., predsedníčka komisie  podotkla, že je potrebné predložiť 
stanovy združenia právnických osôb ARR PSK v čo najbližšej dobe na komisiu a určiť výšku 
implementovaných investícií. 
 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 39/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
informáciu o prijatí  Uznesenia č.4/1/2015 zo 6. zasadnutia Zboru zástupcov Agentúry regionálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 23.6.2015 
a doporučuje 
vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb - ARR PSK (vrátane spôsobu implementácie 
projektov) prehodnotiť po dodaní Stanov združenia ARR PSK a schválení strategických dokumentov 
„Stratégia udržateľného rozvoja mesta Prešov“ a „Program rozvoja mesta Prešov na rok 2015 - 2020  
s výhľadom do roku 2025“. 
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Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

   
8.2 
       Ing. Vrteľová Jana, vedúca ORP mesta Prešov, podala základné informácie o projekte 
Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč  financovanom zo  ŠF EÚ - ROP.  Ing. Koháni Ľudovít, 
vedúci OIČ mesta Prešov doplnil informácie z realizácie stavebných prác počas rekonštrukcie od 
1.4.2015 a od prácach nad rámec, deklarovaných zhotoviteľom.  

Informácia o implementácii projektu Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč  

 
Komisia prijala uznesenie: 
 
UZNESENIE č. 40/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   
navrhuje  

      

dofinancovať nevyhnutné práce nad rámec projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby pre zariadenie 
seniorov Náruč, Veselá 1,08001 Prešov:  
l. navýšením kapitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. l, Prešov                         
z rozpočtu mesta na rok 2015 vo výške 20.000,-€ na financovanie stavebných prác súvisiacich                     
s ukončením stavby;  
2. presunom kapitálových výdavkov z položky 41 0443 717002 54 1 834 9.1 -"ZŠ Májové námestie 
SO 0l a SO 04" na projekt "Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. 1, Prešov" položka rozpočtu 41 
717 001 54 1 920 9.1 vo výške 40.000 €.  

Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
6 0 0 áno 

 
 
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:  ..................................................... 
 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
 
  ..................................................... 
 Mgr. Juraj Hurný    
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