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1. ÚVOD 
 

Proces verejného pripomienkovania Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM 
Prešov) s výhľadom do roku 2025 prebiehal v mesiaci október dvoma formami: 

A. Verejné prerokovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.10.2015 o 15:00 hod. v  zasadacej 
miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková 24. 

B. Elektronické zverejnenie na stránke mesta Prešov s možnosťou zasielania pripomienok na 
predpísanom formulári na adresu magdalena.artimova@presov.sk, alebo poštou na Odbor 
strategického rozvoja MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov do 23.10.2015.   

 

Verejného prerokovania PRM Prešov sa zúčastnilo celkom 35 osôb a z prerokovania bol 
spracovaný samostatný záznam, ktorý bol zaslaný do 7 dní od prerokovania na Okresný úrad, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie (v elektronickej aj písomnej podobe).  

V rámci pripomienkového konania strategického dokumentu PRM Prešov boli na MsÚ v Prešove, 
Odbor strategického rozvoja písomne doručené pripomienky, ktorých sumarizácia je súčasťou nižšie 
uvedenej tabuľky č. 1. Pripomienky sú zoradené podľa termínu doručenia. MsÚ v Prešove, Odbor 
strategického rozvoja sa zaoberal aj pripomienkami a podnetmi, ktoré neboli spracované na 
predpísanom formulári.  

 

Tabuľka 1 - Sumarizácia pripomienok k PRM Prešov 
 

Č.p. Autor 
Počet 

 Pripomienok/ 
podnetov 

Oblasť 
pripomienkovania 

Pripomienky                                          
(z hľadiska obsahu)  

1. Peter Rázus 1 Strategická 
- procesná 
- obsahová 

2. Iveta Baranová - PRERAG 4/27 
Strategická 
Programová 

- formálna 
- obsahová 

3. Peter Valíček - GKDCH 2 Programová - obsahová 

4. Lukáš Katuščák 1 
Strategická 
Programová 

- obsahová 

5. Ján Haluška 4 
Strategická 
Programová 

- obsahová 

6. Valéria Kalatovičová 2 Strategická 
Programová 

- obsahová 

SPOLU: 14 pripomienok + 27 podnetov  

  
2. ŠPECIFIKÁCIA PRIPOMIENOK 

 
Pripomienka č. 1  
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Strategickej časti 
Zaslal: Peter Rázus, dňa 20.10.2015, e-mail: razus.peter@gmail.com 
Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru:  
1. Pripomienky boli čiastočne akceptované a zapracované do PRM Prešov (Opatrenie 9.1 - činnosti, 

indikátory výstupov). 

mailto:magdalena.artimova@presov.sk


 
 
 

 

 Mesto Prešov 

ZÁPIS 

Strana 

/4 Pripomienkovanie strategického dokumentu  
Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 

 s výhľadom do roku 2025  

 

F – MsÚ/SP-04/3/1 
 

2. Časť pripomienok mala procesný charakter (napr. Zapojiť do prípravy Koncepcie kultúrneho 
turizmu odbornú verejnosť a MVO ...) - autor pripomienky bol prizvaný k spolupráci pri 
zostavovaní Akčného  plánu PRM Prešov. 

 
Pripomienka č. 2  (4 pripomienky + 27 čiastkových podnetov) 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Strategická a programová časť 
Zaslala: Iveta Baranová - PRERAG,  20.10.2015 e-mail: iveta_baranova@email.cz 
Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Z hľadiska štruktúry je možné zaslané pripomienky/podnety rozčleniť 
nasledovne: 
1. Formálne pripomienkovanie (štylistická a gramatická správnosť) - väčšina pripomienok bolo 

akceptovaných. 
2. Pripomienkovanie k obsahu - návrhy na doplnenie textov, opatrení, indikátorov výstupu. 

Pripomienky boli čiastočne akceptované. Neakceptované boli pripomienky, ktoré z obsahového 
hľadiska boli zapracované v iných častiach dokumentu, ako boli navrhované autorkou 
pripomienky (napr. nájomné bývanie pre mladých ľudí), resp. neboli relevantné z viacerých 
dôvodov (spôsob a validita preukazovania dosahovaných výstupov a pod.). 

Poznámka: Vzhľadom k charakteru spracovania pripomienok a podnetov boli tieto posudzované 
individuálne, vyhodnotenie bolo spracované spoločne.  
  
Pripomienka č. 3  
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Programovej časti 
Zaslal: Peter Valiček, 21.10.2015, e-mail: peter.valicek@gkcharita-po.sk  

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka  bola akceptovaná v plnom rozsahu 

 
Pripomienka č. 4  
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Programovej časti  
Zaslal: Peter Valiček, 21.10.2015, e-mail: peter.valicek@gkcharita-po.sk  

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka  bola akceptovaná v plnom rozsahu 

 
Pripomienka č. 5 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Strategickej a programovej (návrh novej programovej oblasti 
a s ňou súvisiacich opatrení, činností, indikátorov výstupov) 
Zaslal: Lukáš Katuščák, 22.01.2015, kontakt: 0904376951, katuscak.lukas@gmail.com 

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru:  
Nie je možné vytvoriť navrhovanú programovú oblasť - uvedené návrhy majú opodstatnenie, 
materiál má však: 

1. Metodické a formálne nepresnosti (vízie, ciele, činnosti, aktivity -  v mnohých prípadoch 
nesprávna kategorizácia).  
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2. Obsahové nepresnosti - mnohé, resp. väčšina navrhovaných opatrení a činností (aj keď v inej 
formulácii) je už zapracovaná v PRM Prešov v programových oblastiach - Kultúra, šport                                
a cestovný ruch, Životné prostredie, Bezpečnosť, Efektívne spravovanie... 

3. Autor návrhu bol prizvaný k tvorbe akčného plánu PRM Prešov.    
 

Pripomienka č. 6 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Strategickej časti  
Zaslal: Ján Haluška, 22.10.2015, janhaluska.presov@gmail.com, 0915 909 603 

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka  bola akceptovaná  čiastočne 
1. Text pripomienky zapracovaný (po štylistickej korekcii) v rámci bodu 4.2 - "eliminácia svetelného 

znečistenia". 
2. Indikátor výstupu - navrhovaný indikátor nie je jednoznačne špecifikovaný, má charakter aktivity 

v rámci Akčného plánu PRM (v druhej časti vety). 
 
Pripomienka č. 7 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Programovej časti  
Zaslal: Ján Haluška, 22.10.2015, janhaluska.presov@gmail.com, 0915 909 603 

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka  bola akceptovaná  čiastočne (ide z hľadiska obsahu o 
takmer zhodnú pripomienku s pripomienkou č. 7) 
1. Text pripomienky zapracovaný (po štylistickej korekcii) v rámci bodu 4.2 - "eliminácia svetelného 

znečistenia". 
2. Z hľadiska obsahového zamerania časť pripomienky (edukácia...) je možné v širšom kontexte 

vnímať ako súčasť bodu 4.7: zvyšovanie environmentálneho povedomia.  
 
Pripomienka č. 8 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Programovej časti  
Zaslal: Ján Haluška, 22.10.2015, janhaluska.presov@gmail.com, 0915 909 603 

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka tvorí súčasť  bodu 4.1 - v širšom kontexte je zapracovaná 
v rámci činností: "zavedenie postupov hospodárenia so zrážkovými vodami". 
 
Pripomienka č. 9 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Programovej časti  
Zaslal: Ján Haluška, 22.10.2015, janhaluska.presov@gmail.com, 0915 909 603 

Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru:  
Pripomienka je akceptovateľná, avšak z formálneho hľadiska je návrhom konkrétnej aktivity.  
V rámci implementácie PRM Prešov bude potrebné zvážiť:  

- procesnú a finančnú stránku nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) - v zmysle 
návrhu autora pripomienky, 
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- zapracovanie návrhu do Koncepcie odpadového hospodárstva mesta Prešov (súčasná koncepcia 
je spracovaná na obdobie rokov 2009 - 2015 - potrebná aktualizácia v súlade s platnou 
legislatívou). 

 
Pripomienka č. 10 
Text pripomienky: viď. príloha 1 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Strategickej časti  
Zaslal: Mgr. Valéria Kalatovičová, 22. 10. 2015 (pripomienka prezentovaná v rámci verejného 
prerokovania) , ms.zemplinska@condornet.sk 
Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka akceptovaná v plnom rozsahu. 
 
Pripomienka č. 11 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  Programovej časti  
Zaslal: Mgr. Valéria Kalatovičová, 22. 10. 2015 (pripomienka prezentovaná v rámci verejného 
prerokovania) , ms.zemplinska@condornet.sk 
Zdôvodnenie zasielateľa: viď. príloha 
Vyjadrenie odborného útvaru: Pripomienka akceptovaná v plnom rozsahu. 

 
3. ZÁVER: 

MsÚ v Prešove, Odbor strategického rozvoja sa dôkladne zaoberal všetkými pripomienkami/                                        
podnetmi k Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 a zvážil opodstatnenosť ich 
zapracovania do strategického dokumentu. Väčšina zo zaslaných pripomienok/podnetov bola 
akceptovaná, neakceptované boli len podnety/pripomienky, ktoré sa javili ako duplicitné 
(zapracované boli v iných častiach PRM Prešov), resp. nemali objektívne preukázateľné 
opodstatnenie, resp. validitu. 

 
V Prešove:  30.10.2015 
 
 Zapísala: Ing. Magdaléna Artimová 
                  vedúca Odboru strategického rozvoja  


