
 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Vydanie: 

 

F – MsÚ/SP-01/21/1 

 

 
U Z N E S E N I E 

 

z 9. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
 
dňa: 23.09.2015                               číslo: 48/2015 

 
k žiadostiam prevádzkovateľov obchodu a služieb o osobitné určenie prevádzkového času podľa 

článku 4 odsek 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 179/2008 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov             

 

Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní žiadostí prevádzkovateľov zaujíma toto 

 

 

STANOVISKO 

 
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 

nevyhovieť  žiadosti o zmene prevádzkového času  a určiť zatváracie hodiny prevádzky do 22:00 hod, pre 

túto prevádzkareň:   

 

 

1/   Kaviareň VINYL CAFFE, 17. novembra 102, Prešov, prevádzkovateľ - Konštantín Balun              

 

  Pondelok - Nedeľa    08.00-23.00 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

     sekretár komisie                overovatelia zápisnice:  .................................................... 

 Mgr. Juraj Hurný 

 

 

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

 Andrej Hriciga 

  

 



 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Vydanie: 

 

F – MsÚ/SP-01/21/1 

 

U Z N E S E N I E 
 

z 9. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
 

dňa: 23.09.2015                    číslo: 49/2015 

 
 k žiadostiam prevádzkovateľov obchodu a služieb o osobitné určenie prevádzkového času podľa 

článku 4 odsek 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 179/2008 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov             

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

 
po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

 

STANOVISKO 
 
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/  Predajňa VEBEST – predaj reklamných predmetov, suvenírov, umeleckých diel, Hlvná 32, Prešov, 

prevádzkovateľ – Vladimír Bielek 
                            Pondelok – Piatok       09.00-16.00 

 Sobota  zatvorené 

 Nedeľa  zatvorené 

2/ Predajňa AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE, predaj chovateľských potrieb, Hlavná 133, Prešov, 

prevádzkovateľ – Štefan Nižník 

 Pondelok – Piatok 09.00-17.00 

 Sobota- Nedeľa zatvorené 

3/ Mobilný operátor ORANGE, Hlavná 46, Prešov, prevádzkovateľ – SATMO, s.r.o., Poprad 

 Pondelok- Piatok 08.30-17.30 

 Sobota- Nedeľa zatvorená 

4/ Cestovná agentúra TraVel, Hlavná 27, Prešov, prevádzkovateľ TraVel, s.r.o. 

 Pondelok- Piatok 10.00-17.00 

 Sobota- Nedeľa zatvorená    

 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

     sekretár komisie                overovatelia zápisnice:  .................................................... 

 Mgr. Juraj Hurný 

 

 

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

  Andrej Hriciga 
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U Z N E S E N I E 
 

z 9. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
     

 dňa: 23.09.2015                            číslo: 50/2015 
 

 

k Informatívnej správe o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta 

Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 

 

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

 
po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

 

STANOVISKO 
 
 

berie na vedomie 
Informatívnu správu o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-
2020 s výhľadom do roku 2025, 
 
ukladá 
zabezpečiť mediálnu osvetu k pripomienkovaniu návrhu PRM mesta Prešov verejnosti 
 
a žiada 
opätovne predložiť materiál do komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj po 
ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

 
 

 

 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

     sekretár komisie                overovatelia zápisnice:  ..................................................... 

 Mgr. Juraj Hurný 

 

 

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

  Andrej Hriciga 


