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Z Á P I S N I C A 

 

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

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 23. septembra  2015 

 

Číslo záznamu:  R/124566/2015 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 16.10 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

Program:      
                                                                  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia  uznesení  

4. 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) 

5. Informatívna správa o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-

2020 s výhľadom do roku 2025 – ústna informácia 

6. Rôzne 

7. 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 

8 0 0 áno 

 

 

2.  Určenie  overovateľov  zápisnice 

      Za overovateľov zápisnice boli určení:  Mgr. Juraj Hurný a pán Andrej Hriciga.                                                  

 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  26. 08. 2015  

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 26.08.2015 boli splnené.  

 

 

4. 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:    
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UZNESENIE  č.  48/2015      
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 

nevyhovieť  žiadosti o zmenu 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 
                             

      

             

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

UZNESENIE  č.  49/2015      
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/  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    

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

6.  Informatívna správa o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-

2020 s výhľadom do roku 2025 
 

RNDr. Ivana Malinovská PhD, oddelenie riadenia projektov, informovala prítomných o stave 

rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025. 

Predmetný rozvojový program je novou navrhovanou stratégiou sociálneho a ekonomického 

rozvoja krajského mesta Prešov. S odstupom času bolo nevyhnutné predchádzajúci rozvojový 
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dokument (na roky 2008 – 2013) prehodnotiť, aktualizovať staré a formulovať nové opatrenia, ktoré 

mestu umožnia lepšie sa vyrovnať s prebiehajúcimi zmenami vonkajšieho prostredia.  

V máji 2015 bola nadviazaná spolupráca s odbornou organizáciou Karpatský rozvojový 

inštitút (KRI), ktorá bola na základe dohody nápomocná pri dopracovaní strategického dokumentu 

PRM Prešov 2015 – 2020, najmä jeho strategickej a programovej časti. 

V mesiacoch jún 2015 – august 2015 prebiehali pracovné stretnutia a workshopy členov 

pracovných skupín podľa 8 rozvojových oblastí zamerané na prerokovanie a pripomienkovanie návrhu 

strategickej a programovej časti (spracovanej KRI). 

V týchto dňoch nám bola  od KRI doručená finálna verzia Strategickej a Programovej časti 

Programu rozvoja mesta Prešov, ktorá bola zostavená hlavne na základe diskusii s výkonnými a 

volenými predstaviteľmi samosprávy mesta PO a ďalším odborníkmi z partnerských inštitúcii, berúc 

do úvahy pôvodný neschválený PRM a výstupy z analýzy prostredia, pripravenej Mestským úradom 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  50/2015      
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, 

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. 

 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

7. Rôzne 

 

Ing. Marta Kollárová, PhD, predsedníčka komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický 

rozvoj, požiadala oddelenie riadenia projektov, aby do novembrovej komisie MsZ pripravili víziu 

spolupráce s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK). 

Následne požiadala o novelizáciu Smernice primátora SP-11 a následne predloženie do januárovej 

komisie MsZ. 

 

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:  ..................................................... 

 Mgr. Juraj Hurný 

 

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

 Andrej Hriciga    


