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Z Á P I S N I C A 

 

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

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 10. februára  2016 

 

Číslo záznamu:  R/12930/2016 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 17.00 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. Rôzne 

5.1 Informatívna správa o stave rozpracovanosti Regionálnej integrovanej územnej stratégií  

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

      MFO Prešov) 

5.2 Návrh zmluvy medzi Mestom Prešov a Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského    

      samosprávneho kraja (ARR PSK) 

5.3 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2016 o určení pravidiel času  

       predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 

6. 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:  pán Štefan Hermanovský a pán Andrej Hriciga.                                                  

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  12.01. 2016. 

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 12.01.2016 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) 
      

Neboli doručené žiadne žiadosti od prevádzkovateľov obchodu a služieb. 
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5. Rôzne 

 

5.1 Informatívna správa o stave rozpracovanosti Regionálnej integrovanej územnej stratégií  

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

Prešov) 

 

Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov, informovala prítomných, že v súvislosti 

s RIUS Prešovský kraj / IÚS MFO Prešov a implementáciou IROP budú kreované 

Sprostredkovateľské orgány (SO) pre IROP pri samosprávnych krajoch, ako aj pri krajských 

mestách. Aktuálne prebiehajú tzv. audity pripravenosti samosprávnych krajov a krajských 

miest. V prípade, že budú splnené všetky potrebné náležitosti, dôjde k podpisu Zmluvy o 

prenose časti kompetencií Riadiaceho orgánu (RO) na Sprostredkovateľské orgány 

(SO).V rámci overenia spôsobilosti bolo potrebné z úrovne mesta  Prešov zabezpečiť: 

- Interný manuál procedúr  

- Zmenu organizačnej štruktúry, súčasťou ktorej je SO 

- Opisy pracovných pozícií v rámci SO + popis činnosti na jednotlivých pozíciách 

- Relevantné smernice (Riadenie ľudských zdrojov, Etický kódex, Podpisový poriadok a 

pod.) 

Všetky podklady sú z úrovne mesta Prešov spracované a mesto Prešov je pripravené na audit. 

Personálne zabezpečenie výkonu SO v počte 3 zamestnancov bude na základe interných 

výberových konaní (interní zamestnancami, ktorí budú spĺňať stanovené odborné a 

osobnostné kritériá na výkon konkrétnych pozícií, v zmysle metodiky Centrálneho 

koordinačného orgánu).  
 

Poznámky: Mgr. Juraj Hurný požiadal o informáciu:  

1. Či budú materské školy čerpať finančné prostriedky z UMR? 

2. Koľko finančných prostriedkov je určených na 55 pripravovaných projektov? 

3. Kde bude zriadené SORO, či pri VÚC alebo pri meste Prešov? 

Na všetky otázky mu priamo na zasadnutí komisie MsZ odpovedala Ing. Jana Vrteľová, 

vedúca oddelenia riadenia projektov. 

 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  5/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

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. 
 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 
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5.2 Návrh zmluvy medzi Mestom Prešov a Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského    

samosprávneho kraja (ARR PSK) 

 

Ing. Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov, informovala prítomných, že Rámcová 

zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb medzi Mestom Prešov a Agentúrou 

regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je pripravená na podpise u pani primátorky.  

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  6/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

informatívnu správu o príprave rámcovej zmluvy medzi Mestom Prešov a  Agentúrou 

regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

 

Poznámka: Mgr. Juraj Hurný požiadal oddelenie riadenia projektov, aby sa zaoberali 

možnosťou zateplenia resp. rekonštrukciou Domu smútku. 

Ing. Marta Kollárová, PhD. dala pripomienku, aby sa medzi projektové zámery zaradila aj 

oprava Župného domu. 
 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

5.3 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2016 o určení pravidiel času  

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 

 

Ing. Mária Rušinová, poverená riadením oddelenia daní, poplatkov a podnikania, informovala 

prítomných, že hlavným zámerom predkladaného materiálu je zosúladenie všeobecne záväzných 

nariadení v oblasti podnikania s platnou legislatívou.  

Mesto Prešov môže vykonať úpravu času predaja v obchode a prevádzky služieb len formou 

všeobecne záväzného nariadenia ako podzákonného právneho predpisu, ktorým budú upravené práva 

a povinnosti vopred konkrétne neurčeným adresátom právnej normy, ktorí môžu byť prípadne aj 

druhovo vymedzení.  

Mesto môže stanoviť len všeobecné pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Mesto 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. 

Navrhovaná úprava prevádzkového času v tomto všeobecne záväznom nariadení vychádza 

z doterajšej praxe, s ohľadom na potreby a požiadavky  trhu, podnikateľov a obyvateľov mesta Prešov.  
 

 

Komisia prijala uznesenie:    
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UZNESENIE  č.  7/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

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. 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

7 1 0 áno 

 

Poznámky: Ing. Marta Kollárová, PhD, predsedníčka komisie, požiadala o informáciu: 

1. Čím sa teraz bude zaoberať oddelenie podnikateľskej činnosti a strategického rozvoja? 

2. Ako môžeme zrušiť herne v centre mesta? 

Na všetky otázky jej priamo na zasadnutí komisie MsZ odpovedala Ing. Mária Rušinová, poverená 

riadením oddelenia daní, poplatkov a podnikania. 

 

Ing. Jozef Kislík odporúča do návrhu VZN mesta Prešov č. .../2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov v bode 3 odsek b) a odsek d) spojiť. 

 

 

Poznámky:  

 

1/ Ing . Marta Kollárová, PhD, požiadala o informáciu prečo nebol štatút Opálového zrnka predložený 

na schválenie na komisiu . - Na požiadavku k Opálovému zrnku priamo na zasadnutí odpovedala Ing. 

Jana Vrteľová, vedúca oddelenia riadenia projektov. 

  

2/ Ing. Marta Kollárová, PhD, predsedníčka Komisie MsZ, požiadala o prehľadnú informáciu, ktoré 

strategické dokumenty sú spracované  a aké sa aktuálne pripravujú a túto informáciu spracovať aj na 

webovom portáli mesta Prešov. - Informácia bude predložená na ďalšom zasadnutí Komisie PČ a SR 

dňa 08.03.2016. 

 

3/ Ing. Marta Kollárová, PhD, predsedníčka Komisie MsZ, požiadala oddelenie riadenia projektov 

o informáciu o príprave priemyselných parkov pre investorov a podnikateľov. Informácia bude 

predložená na ďalšom zasadnutí Komisie PČ a SR dňa 08.03.2016. 

 

4/ Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka Komisie MsZ, požiadala aby oddelenie dopravy 

a životného prostredia predložili na ďalšiu komisiu PČ a SR koncepciu statickej dopravy.  Informácia 

bude predložená na ďalšom zasadnutí Komisie PČ a SR dňa 08.03.2016. 

 

 

UZNESENIE  č.  8/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

žiada komisiu MsZ finančnú, plánovaciu a správy mestských organizácií   

prehodnotiť výšku parkovného na vymedzenom mieste v centre mesta na podporu podnikateľských 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

7 1 0 áno 

 

 

UZNESENIE  č.  9/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

žiada oddelenie riadenia projektov 

pravidelne predkladať každý pripravovaný aj aktualizovaný strategický dokument na zasadnutie 

Komisie PČ a SR 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

7 1 0 áno 

 

 

 

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

 Štefan Hermanovský 

 

 

 

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

 Andrej Hriciga 


