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Z Á P I S N I C A 

 

zo 4. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove                                                                       

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj,                                                                                                    

ktoré sa konalo dňa 13. apríla 2016 

 

Číslo záznamu:  R/94049/2016 

Začiatok: 15.00 hod. 

Ukončenie: 16.40 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. Informatívna správa o postupe spracovania Manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta 

Prešov 

6. Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Kvalita životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo 

7. Rôzne 

8. 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. Jozef  Kislík a pán Andrej Hriciga.                                                  

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  08.03. 2016. 

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 08.03.2016 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) 
      

K dňu konania komisie neboli evidované žiadosti 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). 
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5. Informatívna správa o postupe spracovania Manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta 

Prešov 
 

Ing.arch. Štefan Jáni,  z odboru hlavného architekta mesta, informoval členov komisie o postupoch 

spracovania Manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov (ďalej len Manuál). Uviedol, že pri 

príprave zadania pre spracovanie Manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov bol 

predpoklad zabezpečenia jeho spracovania externou formou, pretože Odbor hlavného architekta mesta 

nedisponuje potrebnými kapacitami vzhľadom na náročnosť a dlhodobý proces spracovania takého 

koncepčného materiálu. Predpokladaný čas na spracovanie Manuálu je 20 mesiacov. 

Po konzultáciách a zhodnotení časovej a finančnej náročnosti sa javí ako optimálnejšie riešenie 

spracovania Manuálu na pôde Mestského úradu vo vlastnej réžii a to prijatím dvoch nových 

zamestnancov na Odbor hlavného architekta mesta. Spracovanie Manuálu bude pod kontrolou Odboru 

hlavného architekta mesta, finančné prostriedky, ktoré by boli potrebné na vyplatenie práce na 

objednávku externej firme, budú použité na mzdu zamestnancov a zabezpečenie potrebných 

podkladov. 

 Ďalej Ing.arch. Štefan Jáni uviedol, že pre spracovanie Manuálu tvorby verejných priestranstiev 

mesta Prešov bude potrebné: 

- Spracovanie prieskumov, vyhodnotenie a analýza súčasného stavu jednotlivých typov verejných 

priestranstiev - kladné a záporné javy, fotodokumentácia, 

- zapojenie verejnosti k hodnoteniu kvality verejných priestranstiev v meste Prešov vo forme ankety, 

resp. dotazníka (možnosť spolupráce s univerzitou v Prešove alebo s Katedrou architektúry TU 

v Košiciach), 

- vytvorenie samostatnej webovej stránky k verejným priestranstvám mesta a príprave Manuálu, 

- vypracovanie právnej analýzy k pojmu verejné priestranstvo z hľadiska platnej legislatívy, 

- stanovenie postupu spracovania manuálu, určenie tém podľa typov a prvkov verejných 

priestranstiev, časový harmonogram, 

- vytvorenie pracovných skupín k jednotlivým témam tvorby verejných priestranstiev - so 

zástupcami príslušných odborov MsÚ, a zástupcami vyšpecifikovaných zainteresovaných 

organizácií, 

- spracovanie jednotlivých tém Manuálu, ich prerokovanie a schvaľovanie, 

- spracovanie konečnej verzie Manuálu, jej prerokovanie a schvaľovanie, 

- zabezpečenie tlače manuálu 

- verejná prezentácia Manuálu 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č. 18/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

Informatívnu správu o postupe spracovania Manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov, 

vrátane návrhu harmonogramu postupu spracovania 

odporúča 

spracovať návrh Stratégie rozvoja verejných priestranstiev mesta Prešov, vrátane možných nástrojov 

na dosiahnutie  koncepčného rozvoja verejných priestranstiev 

a žiada 

Odbor hlavného architekta mesta o predloženie správy o stave rozpracovanosti Manuálu tvorby 

verejných priestranstiev mesta Prešov v termíne do apríla 2017. 

 

 

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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6. Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Kvalita životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo 

 

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

výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa mesto Prešov uchádza o nenávratný 

finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním 

na odpadové hospodárstvo.  

Podotkla, že na základe pracovného stretnutia zo dňa 23.3. 2016 so zástupcami TsmP, a.s. boli 

vyšpecifikované požiadavky a potreby súčasného stavu zberu a zhodnocovania odpadov pri 

zohľadnení požiadaviek uvedených vo vyhlásených výzvach Ministerstva životného prostredia SR. 

 V rámci projektu „Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu - technika pre zber, zvoz                                   

a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ navrhujú TsmP, a.s. zakúpenie 

techniky pre zber, zvoz a spracovanie BRKO, vrátane nákupu nádob na zber BRKO. Predpokladaný 

náklad projektu je 737 640,-  EUR s DPH, z toho 5% predstavuje spolufinancovanie vo výške 36 882,-  

EUR bez DPH, ktoré by spoločnosť TSmP, a.s. prefinancovala z vlastných zdrojov. 

V rámci projektu „Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu - nákup zariadení na 

mechanickú úpravu drobného stavebného odpadu“ navrhujú TsmP, a.s. zakúpenie zariadení na 

mechanickú úpravu drobného stavebného odpadu. Predpokladaný náklad projektu  je 833 600,- EUR                

s DPH , z toho 5% predstavuje spolufinancovanie vo výške 41 680,- EUR s DPH, ktoré mesto Prešov 

prefinancuje z vlastných zdrojov. 

Ing. Jana Vrteľová zdôraznila že dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov je niekoľko. Je to predovšetkým platná legislatíva,  výrazné 

zastúpenie uvedeného typu odpadov  v komunálnych odpadoch, negatívne dopady zneškodňovania 

uvedených odpadov na životné prostredie, ale aj ekonomické zaťaženie pri nesprávnych spôsoboch 

nakladania s týmto odpadom. Vyzdvihla aj prínos realizácie projektu, dlhodobé materiálové 

zhodnotenie stavebných odpadov, zhodnotenie bez ich skládkovania a zníženie množstva čiernych 

skládok. Z ekonomických aspektov ide hlavne o zníženie nákladov pri nakladaní so stavebnými 

odpadmi. 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  19/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj  

berie na vedomie 

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu 

Kvalita životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov prerokovať Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním 

na odpadové hospodárstvo 

a schváliť 

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

„Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu - technika pre zvoz a spracovanie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ na Riadiaci orgán (RO)  pre Operačný 

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

OPKZP-PO1-SC111-2016-11;  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 36 882,- EUR                       

z celkových oprávnených výdavkov vo výške 737 640,- EUR. 
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Hlasovanie členov Komisie MsZ v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

7 0 0 áno 

 
 

UZNESENIE  č.  20/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu 

Kvalita životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov prerokovať Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním 

na odpadové hospodárstvo 

a schváliť 

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

„Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – nákup zariadení na mechanickú 

úpravu drobného stavebného odpadu“ na Riadiaci orgán (RO)  pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia (OP KŽP) v rámci výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2016-10;  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 41.680,- EUR z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 833.600,- EUR. 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

7 0 0 áno 

 

7. Rôzne 
 

1/ Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie Msz, požiadala aby sa pri projektových 

zámeroch vedenie mesta zaoberalo situáciou Starej tehelne. Obyvatelia tejto časti vzniesli požiadavku 

na zriadenie občianskych hliadok, ďalej žiadajú o multifunkčné ihrisko, herné prvky pre deti do 6. 

rokov a vybudovanie prírodného amfiteátra. Na požiadavku jej priamo na zasadnutí odpovedala Ing. 

Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja. 

 

2/ Pán Hermanovský, člen komisie MsZ, požiadal o informáciu v akom stave je rekonštrukcia 

Velodromu. Na požiadavku k aktuálnemu stavu mu priamo na zasadnutí odpovedala Ing. Magdaléna 

Artimová. 

 

3/ Pán Hermanovský, člen komisie MsZ, požiadal o informáciu  stavu zateplenia škôl a rekonštrukcie 

telocviční škôl. Na požiadavku k aktuálnemu stavu mu priamo na zasadnutí odpovedala 

 Ing. Magdaléna Artimová. 

 

V závere zasadnutia Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie poďakovala prítomným za 

účasť.  
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  .................................................... 

  Ing. Marta Kollárová, PhD.                                       

  predsedníčka komisie 

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

Ing. Magdaléna Artimová                                       

 sekretár komisie  

 

 

 

                                                    overovatelia zápisnice:  ..................................................... 

 Ing. Jozef Kislík 

 

 

 

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

 Andrej Hriciga 


