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Z Á P I S N I C A 

 

z 3. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, ktoré sa konalo dňa 8. marca 2016 

 

Číslo záznamu:  R/21749/2016 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 17.30 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. Prezentácia strategického dokumentu „Koncepcia statickej dopravy“ 

6. Prezentácia priemyselných areálov a investičných možnosti v meste Prešov a okolí 

7. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch 

8. Informatívna správa o spracovaných a pripravovaných strategických dokumentoch 

9. Rôzne: 

9.1 Návrh na spoluprácu Mesta Prešov s Východoslovenskou investičnou agentúrou, o.z. - v    

       oblasti prípravy informačného a prezentačného materiálu o regióne východného   

       Slovenska - ESIG (East Slovakia Investment Guide) 

10. 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: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., Ing. Ľubomír Červeňák.                                                  

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  10.02. 2016. 

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 10.02.2016 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) 
      

Komisia prijala uznesenia:   
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UZNESENIE  č.  10/2016      
Komisia MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj odporúča primátorke mesta 

vyhovieť  žiadostiam pre tieto prevádzkarne:   

 

 Kaviareň - Caffé bar Píková dáma -prevádzka - ul. Prostějovská 39/B,  

Prešov - prevádzkovateľ BOSS, s.r.o., Poľná 433/6, Spišský Štvrtok, nový prevádzkovateľ 

 

 Pizzéria Lační Viľk, Martina Benku 7/A,  prevádzkovateľ- JUMAR LV, s.r.o., 

Pod Hájom 10, Ľubotice, nový prevádzkovateľ 

 

v zmysle nového VZN o prevádzkových dobách. 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

5. Prezentácia strategického dokumentu „Koncepcia statickej dopravy“ 

 

Ing. Štefan Kužma, viceprimátor mesta Prešov prezentoval prítomným Koncepciu statickej 

dopravy v meste Prešov a informoval prítomných o systéme rezidenčného a nerezidenčného 

parkovania. Ing. Jaroslav Buzogáň, konateľ spoločnosti Prešov Real, s.r.o., ako prevádzkovateľ 

parkovania  informoval, že v súčasnosti prebieha monitoring potrieb parkovania  v rámci jednotlivých 

mestských častí a na základe monitoringu budú navrhnuté prioritné lokality na výstavbu parkovacích 

miest v meste Prešov v roku 2016 v zmysle schváleného plánu investičnej výstavby. Všetci členovia 

dostali k dispozícii spracovanú Koncepciu statickej dopravy v meste Prešov na CD nosiči. 
 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č. 11/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

prezentáciu strategického dokumentu „Koncepcia statickej dopravy“ 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

 

6. Prezentácia priemyselných areálov a investičných možnosti v meste Prešov a okolí 

 

RNDr. Ivana Malinovská, PhD. informovala prítomných, že Mesto Prešov v novembri 2015  

začalo aktívne komunikovať a spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií 

a obchodu (SARIO). Zameranie spolupráce bolo o.i. orientované aj na spracovanie 

komplexného materiálu investičných možností v meste Prešov a v jeho okolí. Spolupráca 

medzi agentúrou SARIO a oddeleniami MsÚ Prešov (OHAM, ORP, OSM) vykryštalizovala 

do podoby návrhu prezentácie, ktorú pripravila agentúra SARIO, vychádzajúc zo svojej 

databázy voľných nehnuteľností a informácií o aktuálnych priemyselných lokalitách,                         
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v súčinnosti s OSR a OHAM mesta Prešov, ako aj  v súlade s Územným plánom mesta 

Prešov. 

Prezentácia okrem základných informácií týkajúcich sa Prešovského kraja (mapa 

dopravného napojenia, základné štatistické údaje, štruktúra zamestnanosti, 5 najväčších 

zamestnávateľov) obsahuje 18 vytipovaných lokalít v rámci mesta Prešov a v jeho blízkom 

okolí. Databáza obsahuje okrem areálov brownfields (staré, opustené, v minulosti využívané 

haly, areály), aj areály greenfields - potenciálne lokality pre novú výstavbu priemyselných 

zón a parkov na zelenej lúke.  

Finálna verzia prezentácie bude v najbližších dňoch zverejnená na webstránke mesta 

Prešov. Na základe ďalších požiadaviek a podľa zmien, ktoré nastanú bude prezentácia podľa 

potreby aktualizovaná. Predpoklad aktualizácie je 1 - 2x ročne. 
Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie vzniesla požiadavku, aby prezentácia zverejnená 

na webstránke mesta Prešov bola aj v slovenskom jazyku. 
 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  12/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

informatívnu správu o prezentácii priemyselných areálov a investičných možnosti v meste 

Prešov a okolí 

 

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 a podaných projektoch 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja, informovala prítomných, že 

Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch je predložená podľa plánu 

práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, v zmysle Smernice primátora 

mesta Prešov SP-11 Postupy pre spracovanie, financovanie a implementáciu projektových 

zámerov a aktuálne vyhlásených výzvach, v rámci ktorých má mesto Prešov možnosť 

uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok (NFP). Informatívna správa obsahuje: 

 Podané žiadosti o NFP v roku 2015 - 02/2016; 

 Implementované projekty v roku 2015 - 02/2016; 

 Projekty, ktoré mesto musí monitorovať do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP;  

 Pripravované žiadosti o NFP ; 

 Základnú charakteristiku k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie NFP.   
 

 

Komisia prijala uznesenie:   

  

UZNESENIE  č. 13/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

1.berie na vedomie 

Informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch. 

2. odporúča 
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Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov prerokovať Informatívnu správu o pripravovaných 

a podaných projektoch a schváliť pripravované žiadosti o NFP v súlade s Akčným plánom  Programu 

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

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

UZNESENIE  č. 14/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

1.berie na vedomie 

Informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch, projektu s názvom: 

„MŠ Bernolákova 19, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu“. 

2.  odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť: 

 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s názvom projektu  

„MŠ Bernolákova 19, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu“  

na Slovenskú inovačnú agentúru, ako sprostredkovateľský orgán (SO)  pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v rámci výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom OPKZP-

PO4-SC431-2015-6;  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

UZNESENIE  č. 15/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

1. berie na vedomie 

informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch, projektu s názvom: 

„MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu“. 

2.  odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť: 

 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s názvom projektu  

„MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu“  

na Slovenskú inovačnú agentúru, ako  sprostredkovateľský orgán (SO) pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v rámci výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom OPKZP-

PO4-SC431-2015-6;  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

8. Informatívna správa o spracovaných a pripravovaných strategických dokumentoch 
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Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja, informovala prítomných, že dňa 

17.02.2016 oslovilo oddelenie riadenia projektov širšie vedenie mesta, konkrétne vedúcich odborov 

a vedúcich oddelení MsÚ s prosbou o súčinnosť pri aktualizácii spracovaných a pripravovaných 

strategických dokumentov na MsÚ v Prešove. 

Do dňa 04.03.2016 reagovali na požiadavku 3 odbory MsÚ a zaslané podklady boli spracované                  

v tabuľkovej podobe. 

Ing. Marta Kollárová, PhD, predsedníčka komisie pripomienkovala viaceré dokumenty. Ing. 

Artimová konštatovala, že nosné strategické dokumenty, ktorých tvorba vyplýva zo zákona, resp.                                                                  

z potrieb mesta Prešov sú zapracované do Akčného plánu Programu rozvoja mesta Prešov. Prítomní 

členovia komisie sa zhodli na skutočnosti, aby postupne na jednotlivých komisiách boli prezentované 

pripravované strategické dokumenty zástupcami relevantných odborov, resp. oddelení MsÚ. Na 

najbližšie zasadnutie komisie požiadali o prezentáciu Manuálu tvorby verejných priestranstiev, 

pripravovaného OHAM.  

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  16/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

informatívnu správu o spracovaných a pripravovaných strategických dokumentoch. 
 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

9.Rôzne 

 

9.1  Návrh na spoluprácu Mesta Prešov s Východoslovenskou investičnou agentúrou, o.z.                          

- v oblasti prípravy informačného a prezentačného materiálu o regióne východného Slovenska - 

ESIG (East Slovakia Investment Guide) 

 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja, informovala prítomných, že 

materiál je predkladaný na základe oslovenia Východoslovenskej investičnej agentúry, o.z. 

k spolupráci v oblasti prípravy informačného a prezentačného materiálu o regióne východného 

Slovenska - ESIG (East Slovakia Investment Guide). 

Dňa 18.11.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta s MVDr. Petrom Cacarom, 

predsedom predstavenstva Východoslovenskej investičnej agentúry (VIA), ktorý navrhol možnosti 

spolupráce Mesta Prešov s Východoslovenskou investičnou agentúrou. Zámerom občianskeho 

združenia je spracovanie prvého uceleného, informačného a  prezentačného materiálu o  regióne 

východného Slovenska, pod názvom ESIG ( East Slovakia Investment Guide). Tento investičný 

sprievodca by mal ako prvý na Slovensku predstaviť Východné Slovensko, ako miesto vhodné na 

umiestnenie nových investícií a kooperáciu. S prípravou tvorby tohto materiálu už agentúra začala aj 

v spolupráci s KSK, PSK a mestom Košice. Spracovanie materiálu si vyžaduje aj finančnú participáciu 

mesta Prešov. 

Prítomní členovia konštatovali, že prínos pripravovaného dokumentu pre mesto Prešov je otázny, 

vzhľadom na jeho záber (Východné Slovensko).  

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  17/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 
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návrh na spoluprácu Mesta Prešov s Východoslovenskou investičnou agentúrou, o. z.  v oblasti 

prípravy informačného a prezentačného materiálu o regióne východného Slovenska - ESIG (East 

Slovakia Investment Guide); 

neodporúča  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť spoluprácu Mesta Prešov s Východoslovenskou 

investičnou agentúrou, o.z. - v oblasti prípravy informačného a prezentačného materiálu o regióne 

východného Slovenska - ESIG (East Slovakia Investment Guide). 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

 

V závere zasadnutia 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 


