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U Z N E S E N I E 
 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
     
 

 dňa: 10.02.2016                            číslo: 5/2016 
 

 

k Informatívnej správe o stave rozpracovanosti Regionálnej integrovanej 

územnej stratégií (RIUS) a Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej 

oblasti mesta Prešov (IUS MFO Prešov) 

___________________________________________________________________ 

          

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

 
po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

 

STANOVISKO 
 
 

berie na vedomie 
 

a) Informatívnu správu o stave rozpracovanosti Regionálnej integrovanej územnej stratégie 

(RIUS) a Integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (IUS MFO 

Prešov). 

b) Stav pripravenosti mesta Prešov na vznik Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný 

regionálny operačný program. 
 
 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

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

 Štefan Hermanovský  

 

 

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

  Andrej Hriciga 
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U Z N E S E N I E 
 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
     
 

 dňa: 10.02.2016                            číslo: 6/2016 
 

 

k Návrhu zmluvy medzi Mestom Prešov a Agentúrou regionálneho rozvoja 

Prešovského  samosprávneho kraja (ARR PSK) 

_________________________________________________________________ 

 

          
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 príprave rámcovej zmluvy o poskytovaní konzultačných a poradenských 

služieb uzatvorenú medzi Mestom Prešov a  Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja 
 
 

 

 

   

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

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

 Štefan Hermanovský  

 

 

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

  Andrej Hriciga 
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U Z N E S E N I E 
 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
     
 

 dňa: 10.02.2016                            číslo: 7/2016 
 

 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2016 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 
 
 
berie na vedomie 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 
 
a odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 

...../2016  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Prešov prerokovať a schváliť. 
 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

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

 Štefan Hermanovský  

 

 

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

  Andrej Hriciga 
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pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
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U Z N E S E N I E 

 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
     
 

 dňa: 10.02.2016                            číslo: 8/2016 
 

 

k požiadavke Ing. Marty Kollárovej, PhD, predsedníčky komisie MsZ 

          

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

 
po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

 

STANOVISKO 
 
 

žiada komisiu MsZ finančnú, plánovaciu a správy mestských organizácií   
 

prehodnotiť výšku parkovného na vymedzenom mieste v centre mesta na podporu 

podnikateľských aktivít. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

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

 Štefan Hermanovský  

 

 

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

  Andrej Hriciga 
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pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
Vydanie: 

 

F – MsÚ/SP-01/21/1 

 

 

 

U Z N E S E N I E 
 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 
     
 

 dňa: 10.02.2016                            číslo: 9/2016 
 

 

k požiadavke Ing. Marty Kollárovej, PhD, predsedníčky komisie MsZ 

          

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

 
po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

 

STANOVISKO 
 
 

žiada oddelenie riadenia projektov 
 
pravidelne predkladať každý pripravovaný aj aktualizovaný strategický dokument na zasadnutie 

Komisie PČ a SR 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                      

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová 

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

 Štefan Hermanovský  

 

 

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

  Andrej Hriciga 

 

 


