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Z Á P I S N I C A 

z 8. riadneho zasadania Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 26. augusta  2015 

 
Číslo záznamu:  R/118911/2015 
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  
4. Informatívna správa o stave rozpracovanosti Trvalo udržateľného rozvoja mesta Prešov                  
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 implementovaných projektoch v sociálnej oblasti za obdobie 2014 -2015 
7. Rôzne 

7.1. Informácia o podnikaní na letných terasách 
7. 2. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostí  
       o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov  
       Európskej únie 

8. 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 Štefan Hermanovský.                                                  

Určenie  overovateľov  zápisnice 

 
3.  
     Uznesenia komisie z rokovania dňa 23.07.2015 boli splnené.  

Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  23. 07. 2015  

 
4.  Informatívna správa o stave rozpracovanosti Trvalo udržateľného rozvoja mesta Prešov
     O stave rozpracovanosti Trvalo udržateľného rozvoja mesta Prešov informovala Ing. Magdaléna 
Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja.  

                  

Udržateľný mestský rozvoj (ďalej iba „UMR“) je v zmysle článku 7 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 
1301/2013 zo 17.12.2013 založený za realizácii integrovaných stratégií zameraných na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych problémov mestských 
oblastí, pričom minimálne 5 % zdrojov EFRR vyčlenených pre každý členský štát je potrebné 
investovať do opatrení týkajúcich sa UMR.  
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V súlade s Partnerskou dohodou sa bude UMR v SR aplikovať prostredníctvom IÚI financovaných 
z prioritných osí IROP ako súčasť RIÚS. 
Dokument sa zameriava predovšetkým na tematické oblasti obsiahnuté v IROP s relevanciou 
pre RIUS. Súčasťou RIÚS/UMR  je aj indikatívny zoznam projektových zámerov 
oprávnených žiadateľov na úrovni verejného i neverejného sektora. 
Pre mestskú funkčnú oblasť Prešov bude v zmysle podmienok IROP spracovaná stratégia pre 
Udržateľný rozvoj miest (URM), ktorá bude súčasťou stratégie RIÚS spracovanej pre funkčné 
územie PSK. Zároveň sa strany dohodnú na predbežnom prerozdelení alokácie vyčlenenej v 
IROP pre RIÚS PSK. Na URM by malo pripadnúť 28 % (40 mil. EUR) alokovaných 
finančných prostriedkov z prostriedkov určených pre RIÚS PSK. Konečné alokácie by mali 
byť známe do konca 08/2015. 
 
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 41/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

      

berie na vedomie  
Informatívnu správu o stave rozpracovanosti Trvalo udržateľného rozvoja mesta Prešov      
             
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 (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.  42/2015
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 
nevyhovieť  žiadostiam o zmene prevádzkového času  a určiť zatváracie hodiny prevádzok do 22:00 
hod, pre tieto prevádzkarne:   

      

 
1/   Vináreň BALALAJKA, M. Benku IIA - prevádzkovateľ Radka Fabšič Feldmanová, 080 01 
Prešov                 Pondelok      zatvorené 
                            Utorok- Štvrtok 15.00 h – 22.00 h 
                            Piatok – Sobota 15.00 h – 24.00 h            
                            Nedeľa 15.00 h – 22.00 h              
      
2/  Drink GALERY, Zimná 3A, - prevádzkovateľ KRAMIKY, s.r.o. Prešov 
                            Pondelok - Štvrtok        14.00 h - 23.00 h     
        Piatok                       14.00 h - 24.00 h 

  Sobota    10.00 h - 24.00 h 
  Nedeľa     10.00 h – 23.00 h 

 
3/  Nápojové centrum- predaj alko-nealko nápojov Sabinovská 11 – prevádzkovateľ - Bottle store, 
s.r.o., Prešov       
                            Pondelok – Štvrtok 10.00 h – 22.00 h 
                            Piatok – Sobota 10.00 h – 24.00 h 
                            Nedeľa zatvorené  
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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 

 
 
UZNESENIE  č.  43/2015
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/  Samoobslužné umývacie boxy (4 kusy),  Dubravská, Prešov (pri čerpacej stanici na Dúbrave) 
prevádzkovateľ- TLS, s.r.o.  Tatranská 2E, Košice 
                            Pondelok – Nedeľa        nonstop     
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

 
 
UZNESENIE  č.  44/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

žiada 
pravidelne predkladať na zasadnutia komisie MsZ pre PČ a SR stanovisko ku kontrole prevádzok, 
ktorým bola určená skúšobná doba 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

 
 
6.  

Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, podala 
krátku informáciu o implementovaných projektoch v sociálnej oblasti za obdobie 2014-2015. 

Informatívna správa o implementovaných projektoch v sociálnej oblasti za obdobie 2014 -2015 

    Mesto Prešov v období rokov 2014 – 2015 implementovalo dva národné projekty a to národný 
projekt Terénna sociálna práca v obciach a národný projekt Komunitné centrá. 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach mesto začalo implementovať v roku 2012 na 
základe Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Prešov a Fondom sociálneho rozvoja Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Keďže cieľom terénnej sociálnej práce je podpora sociálnej inklúzie 
prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti  so zreteľom na 
marginalizované rómske komunity, jeho implementáciu mesto situovalo predovšetkým do lokality 
K Starej tehelni. 

Národný projekt Komunitné centrá mesto začalo realizovať od 1.1.2015 na základe Zmluvy 
o spolupráci medzi Mestom Prešov a Implementačnou agentúrou pre Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Keďže cieľom 
národného projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na 
marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných 
centrách, mesto Prešov zriadilo a prevádzkuje toto komunitné centrum v lokalite K Starej tehelni.   
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Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE  č.  45/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o implementovaných projektoch v sociálnej oblasti za obdobie 2014 -2015 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

 
 
7. 

 
Rôzne 

7.1 
 Na komisii bola predložená informácia o podnikaní na letných terasách. 
Informácia o podnikaní na letných terasách 

Mestu Prešov žiadateľ' podáva žiadosť' o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, resp. 
na osobitne užívanie (záber) verejného priestranstva - umiestnenie exteriérového sedenia (letné 
sedenie, terasy). Zásady umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na verejných 
priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov po posúdení žiadosti vydáva rozhodnutie na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácii z dôvodu umiestnenia zariadenia letného sedenia a terasy 
"exteriérové sedenie" za určitých podmienok. Podkladom na spracovanie rozhodnutia je nutné doložiť' 
súhlasné stanovisko kompetentných oddelení: oddelenie územného plánovania a urbanizmu, oddelenie 
dani a oddelenie podnikania.  
Za letné terasy na území mesta Prešov boli uhradené správne poplatky:  
za rok 2014 vo výške 3953.-€ /50 žiadosti na letnú terasu/ 
za rok 2015 vo výške 4080,50.-€ /49 žiadosti na letnú terasu/.  
  
Komisia prijala uznesenie:    
 
UZNESENIE č. 46/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      

berie na vedomie 
Informáciu o podnikaní na letných terasách  
a odporúča 
Komisii MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, na budúci rok znížiť poplatok za 
užívanie verejného priestranstva (letné terasy) ako nástroj na podporu podnikateľskej činnosti 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

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

   
 
7.2 

       Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja, podala základné informácie 
o stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie 
zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.  

Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 

Informovala prítomných o stave podaných žiadostí o NFP v roku 2015,  implementovaných projektov 
v roku 2015, o projektoch, ktoré mesto musí monitorovať do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o 
poskytnutí NFP a o projektoch implementovaných zo Štrukturálnych fondov (ŠF) EÚ od roku 2007 do 
08/2015 (z Programového obdobia 2007 -2013)  
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Komisia prijala uznesenie: 
 
UZNESENIE č. 47/2015
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj    

      

berie na vedomie 
Informatívnu správu o stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie 
 
Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 
7 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:  ..................................................... 
 JUDr. René Pucher 
 
  ..................................................... 
 Štefan Hermanovský    
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