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Z Á P I S N I C A 

 

z 12. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 9. decembra  2015 

 

Číslo záznamu:  R/151448/2015 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 17.05 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

Program:      
                                                                  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia  uznesení  

4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016 

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 stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.    

7. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 

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

9. Vízia spolupráce s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR 

PSK) 

10. Rôzne 

11. 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.  Určenie  overovateľov  zápisnice 

      Za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. Ľubomír Červeňák, RNDr. Zuzana Bednárová.                                                  

 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  12.11. 2015  

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 12.11.2015 boli splnené.  

Pozn. Predloženie prevádzok v skúšobnej dobe na komisii MsZ v mesiaci január 2016. 

 

4.  Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016 

Komisia prerokovala Návrh plánu práce na 1. polrok 2016. Predsedníčka komisie Ing. Marta 

Kollárová, PhD. predložila návrhy na predkladanie ďalších materiálov na rokovanie komisie v 1. 

polroku 2015. Komisia po prerokovaní návrhu plánu práce sa dohodla na rozšírení predkladaných 
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materiálov o tie materiály, ktoré budú predmetom rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

v 1. polroku 2016 a priebežnom dopĺňaní strategických dokumentov a koncepcií. Zasadnutia komisie 

sa uskutočnia vždy v utorok, druhý týždeň v mesiaci o 15.00 hod. na MsÚ v Prešove,  Hlavná č. 73, 

v kancelárii „Malá radná“, I. poschodie. 

 

 

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) 
      

Neboli doručené žiadne žiadosti od prevádzkovateľov obchodu a služieb. 

 

 

6. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.    

 

       Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov informovala o stave a realizácií 

pripravovaných a podaných projektoch. 

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).  

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  59/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

informatívnu správu o stave a realizácii pripravovaných a podaných  žiadostiach 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 

 

 

 7. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 

 

Ing. Milena Kollarčíková, oddelenie investičnej činnosti, informovala prítomných o stave 

realizácie schválených investičných akciách mesta Prešov. 
 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  60/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií 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 
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8. Návrh Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 

 

        RNDr. Ivana Malinovská, PhD, oddelenie riadenia projektov, informovala o návrhu Programu 

rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025. Program rozvoja mesta je 

momentálne posudzovaný Okresným úradom, Odborom starostlivosti o životné prostredie, kde sa 

skúma jeho vplyv na životné prostredie, v súčasnosti čakáme už len na záverečné stanovisko. 

Vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt bude Program rozvoja mesta schvaľovaný v mestskom 

zastupiteľstve dňa 16.12.2015. Zároveň predstavila akčné plány PRM, kde sú špecifikované konkrétne 

aktivity/projektové zámery vyplývajúce z návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2016. 

Predsedníčka komisie požiadala o informácie a priebežnej aktualizácii PRM. 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  61/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

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

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť Návrh Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-

2020 s výhľadom do roku 2025. 

 

 

9. Vízia spolupráce s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR 

PSK) 

 Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov, podala ústnu informáciu o vízii 

spolupráce s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. 

Informovala prítomných, že nevyhnutnou súčasťou je zmluvne ošetriť takúto spoluprácu, kde bude 

presne definované kto čo bude zastrešovať a za akých podmienok. 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  62/2015      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

žiada 

pripraviť zmluvy medzi Mestom Prešov a Agentúrou regionálneho rozvoja PSK 

 

Rôzne 

1/ Na zasadnutie komisie prišiel Ing. Andrej Buday, občan, ktorý požiadal o prezentovanie svojho 

projektu členom komisie. 

Pán Buday predstavil zámer projektu „Edukačné centrum pre mládež“, kde je hlavným cieľom 

personálne, metodické a materiálne vybudovanie inštitúcie, ktorá zabezpečí riešenie úloh súvisiacich 

s utečenecko-migrantskou krízou (umk). Celkový rozpočet projektu je 5 000 000,- Eur 

a spolufinancovanie 225 000,- Eur. Navrhol mestu Prešov možnosť byť žiadateľom tohto projektu. 

Komisia po vypočutí návrhu p. Budaya nesúhlasila s týmto projektom a odporučila mu, aby 

návrh projektu predložil na Komisii MsZ socálnej a bytovej. 

  

2/ Ing . Marta Kollárová, PhD, požiadala o predloženie aktuálneho stavu koncepcie odpadov. Taktiež 

požiadala o predloženie informácii o dopravných stratégiách na zasadnutie komisie MsZ v marci 2016. 

Ing. Jozef Kislík, člen komisie, požiadal o priebežné dopĺňanie stavu dokumentov a koncepcií na 

zasadnutia komisie MsZ v roku 2016. 

 

3/ Členovia komisie požiadali o zasielanie tabuľky s aktuálnymi projektmi pred každým zasadnutím 

komisie MsZ. 
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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:  ..................................................... 

 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD 

 

 

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

 Ing. Ľubomír Červeňák 

    


