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Z Á P I S N I C A 

 

z 5. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove                                                                       

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj,                                                                                                    

ktoré sa konalo dňa 10. mája 2016 

 

Číslo záznamu:  R/101510/2016 

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. Informatívna správa o aktualizácií Koncepcie rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky 

6. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch v roku 2016 

7. Rôzne: 

7.1 Informácia o návrhu na revitalizáciu areálu Delňa - ústna 

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 

8 0 0 áno 

 

2.  Určenie  overovateľov  zápisnice 

 

      Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Juraj Hurný a Ing. Ľubomír Červeňák.                                                 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  13.04. 2016. 

 

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 13.04.2016  sú v procese plnenia (uznesenie č.18/2016, 

uznesenie č.19/2016, uznesenie č.20/2016).  

 

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 aktualizácií Koncepcie rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky 

 

Ing. Stanislav Tupta, koordinátor - energetický manažér, informoval členov komisie, že mesto 

Prešov, tak ako mu to ukladal § 31 odst. a) zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov prostredníctvom mestského zastupiteľstva schválilo uznesením č.45/2007 dňa 

30.5.2007 Koncepciu rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky a Opatrenia na realizáciu 

energetickej koncepcie mesta Prešov.  

Uviedol, že poslednou novelou zákona o tepelnej energetike  ( zákon NR SR č. 100/2014 Z. z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov) 

pribudol v § 31 okrem iného aj  ods. b), ktorý ukladá obciam povinnosť aspoň raz za päť rokov 

aktualizovať koncepciu rozvoja obce v oblasti energetiky. 

Ďalej Ing. Stanislav Tupta uviedol, že predložený materiál informuje o zahájení procesu 

aktualizácie Koncepcie rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky, pričom úlohou je vytvorenie 

podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta s cieľom: 

- zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla  

- hospodárnosti pri výrobe, rozvodoch a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja 

- ochrany životného prostredia  

- zabezpečenia súladu so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky  

- zabezpečenia súladu so závažnými a rozhodujúcimi legislatívnymi predpismi v oblasti       

energetiky, resp. tepelnej energetiky.  

Ing. Stanislav Tupta poukázal najmä na dosiahnutie základných cieľov rozvoja tepelnej energetiky 

v meste Prešov a to: 

- udržateľná cena tepla pre konečného spotrebiteľa 

- revitalizácia bytových domov 

- revitalizácia objektov občianskej vybavenosti, najmä materských a základných škôl 

- postupné využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

- znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, najmä znižovanie emisií 

podporujúcich skleníkový efekt. 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č. 21/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie 

Informatívnu správu o aktualizácií Koncepcie rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky  

odporúča 

spracovať a predložiť žiadosť o NFP v prípade vyhlásenia výzvy v rámci OP KŽP  

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

6. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch v roku 2016  

 

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

Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch je predložená podľa požiadavky členov 

komisie. Informatívna správa obsahuje: 

- Podané žiadosti o NFP - investičné projekty v roku 2016; 

- Podané žiadosti o NFP - neinvestičné projekty v roku 2016; 

- Pripravované žiadosti o NFP - investičné projekty. 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja, informovala členov komisie o 

skutočnosti, že sú zadefinované konkrétne projektové zámery v rámci Integrovaného regionálneho 
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operačného programu (IROP) a priebežne prebieha príprava daných projektov, prioritne projektových 

dokumentácií a majetko-právne vysporiadanie, aby v prípade vyhlásenia výziev bolo mesto Prešov 

pripravené k spracovaniu Žiadosti o NFP. Ide o projekty v oblasti dopravy (cyklochodníky, prestupné 

uzly, sociálne služby, verejné priestranstvá, revitalizácia vnútroblokov sídlisk a pod.) 

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  22/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj  

berie na vedomie 

Informatívnu správu o pripravovaných a podaných projektoch v roku 2016  

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 
7. Rôzne 
 

7.1 Informácia o návrhu na revitalizáciu areálu Delňa - ústna 

 

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

o aktuálnom stave prírodného kúpaliska Delňa, vyzdvihla jeho jedinečnosť z dôvodu krásneho 

prírodného priestranstva, ale aj z dôvodu finančnej dostupnosti, v porovnaní s inými zariadeniami 

podobného typu v meste Prešov. 

Uviedla, že voda v nádrži na kúpanie prírodného kúpaliska Delňa dlhodobo nevyhovuje 

hygienickým požiadavkám na kúpanie, preto kúpanie na Delni nie je možné. Biologický rozbor vody 

vykazuje veľmi vysoké množstvo baktérií rôzneho typu, prioritne tzv. fekálnych baktérií, ktorí sú 

vysoko koncentrované nielen v samotnej nádrži, ale už aj na prítoku. 

Ing. Magdaléna Artimová podotkla, že na základe uvedených skutočností a v snahe riešiť problém 

s vodou na Delni koncepčne, bolo na úrovni vedenia mesta rozhodnuté,  že problém vody na Delni je 

potrebné riešiť s odborníkmi, ktorí sa venujú danej problematike komplexne (rozbor vody, odborná 

expertíza, návrh odborných riešení "šitých na mieru"). Na základe prieskumu trhu, odborných 

referencií a odporúčania pracovníkov hygieny v Košiciach mesto Prešov, o.i. oslovilo vo februári 2016  

Prof. Ing. Blahoslava Maršálka, PhD. z Masarykovej univerzity v Brne. Následne bol uzatvorený 

zmluvný vzťah s Flos aquae z.s. v zastúpení Prof. Ing. Blahoslavom Maršálkom, PhD. 

Ďalej boli členovia komisie informovaní, že v súčasnosti je už spracované "Posúdenie kvality vody 

a návrh riešení revitalizácie vodnej nádrže Delňa Prešov", Časť I. - Odborná expertíza posúdenia stavu 

kvality vody v nádrži Delňa. Po posúdení dostupných dát a realizácii analýz (chemickej analýzy a 

mikrobiologickej analýzy vody, mikroskopickej analýzy fytoplanktónu) bolo konštatované, že  nádrž 

má aktuálne i dlhodobo niekoľko vážnych problémov, ktoré je potrebné čím skôr eliminovať, napr. : 

1. Zdroj vody - rieka Delňa  je pravdepodobne dominantný zdroj problémov - obsahuje 

nadlimitné množstvo fekálnych baktérií (črevné Enterokoky, Escherichia coli ...).  

2. Nielen tok Delňa, ale taktiež akumulačná nádrž Rusalka a vlastné kúpalisko neprispievajú 

k hygienickej nezávadnosti a k mikrobiologickej kvalite vody.  

3. Prítok do nádrže obsahuje vysoké koncentrácie živín pre riasy a sinice, predovšetkým vysoké 

koncentrácie fosforu a dusíku.  

4. Závažný problém - veľké množstvo nefunkčných špár medzi panelmi, miestami chýbajúce 

panely a s tím spojená netesnosť a straty vody z nádrže.  

5. Nánosy a sedimenty na dne kúpaliska, ktoré pomáhajú k udržiavaniu živín a sú vhodné pre 

rýchly rast rias a siníc a tak znehodnocujú napustenú vodu v kúpalisku. 

6. Problém s netesnosťou dna má zásadný vplyv na ekonomiku prevádzky, konkrétne na 

dopĺňanie kvalitne upravenou vodou.  
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7. Kúpalisko je veľké plochou i objemom vody, pričom nádrž nemá prakticky žiadne poistné 

mechanizmy na udržanie dobrej kvality napustenej vody.  

Ing. Magdaléna Artimová dodala, že na základe vyššie uvedených skutočností prebiehajú 

nasledovné aktivity: 

- Flos aquae z.s. spracováva návrh operatívnych riešení na zlepšenie kvality vody v nádrži 

"šitých na mieru" už pre letnú sezónu 2016. 

- Mesto Prešov zabezpečuje opatrenia potrebné k eliminácii zistených nedostatkov (čistenie 

nádrží, čistenie špár a následná údržba odkaľovacej nádrže Rusalka a nádrže na kúpanie -  

špárovanie medzier medzi panelmi...)   

V dňoch 1.-3. 6. 2016 odprezentuje Flos aquae z.s. návrh riešenia, zameraného na zlepšenie 

kvality vody v nádrži na kúpanie, pričom podľa predbežných konzultácií pôjde o kombináciu 

fyzikálnych a biologických metód, zameraných na hygienizáciu vody. Počas celej doby realizácie 

uvedených opatrení bude zabezpečovaná odborná garancia a dohľad nad použitými metódami 

z úrovne Flos aquae z.s. 

Na záver Ing. Magdaléna Artimová dodala, že Mesto Prešov sa v roku 2016 zameralo primárne 

na riešenie problémov s kvalitou vody, ktorá má zásadný vplyv na využiteľnosť areálu Delňa. Po 

ukončení sezóny 2016 a vyhodnotení efektivity použitého riešenia bude navrhnutý ďalší potup, 

vrátane komplexnejšej revitalizácie areálu Delne. 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č.  23/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj  

berie na vedomie 

Informáciu o návrhu na revitalizáciu areálu Delňa 

 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

8 0 0 áno 

 

V rámci bodu Rôzne odzneli aj nasledovné pripomienky a požiadavky členov komisie: 

 

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) Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie MsZ, požiadala, aby na najbližšie zasadnutie 

komisie bol predložený materiál, ktorý predloží odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu: 

Vyhodnotenie koncepcie školstva, kultúry a športu. 

 

3) Ing. Marta Kollárová, PhD., predsedníčka komisie MsZ, požiadala na najbližšie zasadnutie komisie 

o informáciu ohľadom aktualizácie webovej stránky mesta Prešov. 
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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:  ..................................................... 

 Mgr. Juraj Hurný 

 

 

 

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

 Ing. Ľubomír Červeňák 


