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Z Á P I S N I C A 

 

z 10. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 14. októbra  2015 

 

Číslo záznamu:  R/130802/2015 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 17.10 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

Program:      
                                                                  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia  uznesení  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 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. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 

124/2015 zo dňa 29.6.2015 

7. Informatívna správa o pripravovaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok   

8. Rôzne 

8.1. Návrh rozpočtu na rok 2016 – ústna informácia 

8.2. Program rozvoja mesta Prešov 2015 -2020 s výhľadom do roku 2025 – programová 

a strategická časť 

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 

8 0 0 áno 

 

 

2.  Určenie  overovateľov  zápisnice 

      Za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. Ľubomír Červeňák a Ing. Jozef Kislík.                                                  

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  23.09. 2015  

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 23.09.2015 boli splnené.  

 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 

 

Ing. Rušinová podala stručnú informáciu o zmene VZN. Na základe protestu prokurátora, 

mesto môže stanoviť len všeobecné pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Mesto 
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nemá zákonné oprávnenie na základe návrhu podnikateľa určovať individuálnym správnym aktom 

(rozhodnutím) prevádzkový čas konkrétnemu podnikateľovi, ani tento prevádzkový čas formou 

individuálneho správneho aktu na základe žiadosti podnikateľa prípadne predĺžiť, ako to je 

v súčasnosti v platnom všeobecne záväznom nariadení upravené.                                                                              

Bude potrebné viac kontrolovať platnosť VZN priamo v teréne. 

 

Komisia prijala uznesenie: 

 

UZNESENIE  č.  51/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

      berie na vedomie  

      návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2015 o určení pravidiel času predaja            

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 

      a odporúča 

       postúpiť prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2015 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov na jednotlivé 

výbory mestských častí s požiadavkou špecifikácie zón v jednotlivých mestských častiach, v rámci 

ktorých by bolo možné uplatniť obdobné pravidlá času predaja a času prevádzky služieb, ako je to 

navrhnuté v predloženom návrhu nariadenia v prípade centrálnej mestskej zóny. Následne opätovne 

predložiť návrh na rokovanie komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj. 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 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) 
      

       Pán Vaško – piváreň Slávia (Družba) požiadal o prehodnotenie návrhu VZN.    

       Mgr. Juraj Hurný  a Ing. Jozef Kislík vyjadrili podporu dopracovania VZN o predĺženie 

prevádzkových časov . 

 

 

6.  Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 

124/2015 zo dňa 29.6.2015 
 

       Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja informovala o požiadavke na 

zmenu termínu plnenia uznesenia. 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  52/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 124/2015 zo dňa 

29.06.2015; 

a  odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 124/2015 v časti „schvaľuje“ z „október 2015“ na 

„december 2015“. 
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Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

7. Informatívna správa o pripravovaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok 

 

        Úprava financií v materiály, výška financií NFP - upraviť do MsR. 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  53/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

Informatívnu správu o pripravovaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok; 

a  odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

A. schváliť podanie žiadosti o poskytnutie NFP: 

1. „Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov - ulica Pod Wilec hôrkou“ (Environmentálny 

fond)“ 

2. „Rekonštrukcia ČOV v Zariadení pre seniorov Harmónia“ (Environmentálny fond) 

3. „Zakúpenie váh na DSO“ (Environmentálny fond) 

4. „Prešov, mestské opevnenie hradobný múr“ (MK SR – Obnov si svoj dom) 

B. po schválení žiadosti o NFP zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov v rozpočte 

mesta Prešov v roku 2016 na kapitole Odboru strategického rozvoja, podprogram 9.1 

Implementácia projektov.  

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

8. Rôzne 

 

 

8.1. Návrh rozpočtu na rok 2016 – ústna informácia 

           Presunúť na najbližšie rokovanie komisie (mesiac november). 

 

 

8.2. Program rozvoja mesta Prešov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 – programová 

a strategická časť 

           Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja informovala o stave 

spracovanosti PRM. 

 

Ing. Marta Kollárová, PhD, predsedníčka komisie, predniesla pripomienky za spracované kapitoly 

navrhnutej strategickej a programovej časti  Plánu rozvoja mesta  - v oblasti životného prostredia, 

sociálnych služieb, bývania, ekonomického rozvoja aj efektívneho spravovania a požiadala o korekcie 

v analytickej časti. 
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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:  ..................................................... 

 Ing. Ľubomír Červeňák 

 

 

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

 Ing. Jozef Kislík    


