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Z Á P I S N I C A 

 

zo 6. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov                                                                       

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj,                                                                                                    

ktoré sa konalo dňa 14. júna 2016 

 

Číslo záznamu:  R/110048/2016 

Začiatok:   15:00 hod. 

Ukončenie:   16:30 hod. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

 

Program:      
             Otvorenie, určenie overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu                                                

1. Kontrola plnenia  uznesení  

2. Vyhodnotenie koncepcie školstva, kultúry a športu 

3. Plán práce na II. polrok 2016 

4. Rôzne 

4.1. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra 

5. Záver 

 

  Otvorenie 

      

     Predsedníčka komisie Ing. Marta Kollárová, PhD., privítala prítomných a otvorila rokovanie 

komisie. Program rokovania bol odsúhlasený  bez pripomienok.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hlasovanie členov Komisie MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

5 0 0 áno 

 

 Určenie  overovateľov  zápisnice 

 

      Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Štefan Hermanovský a p. Andrej Hriciga.                                                  

 

1.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  10.05. 2016. 

 

     Uznesenie komisie z rokovania dňa 13.04.2016  je v procese plnenia (uznesenie č.18/2016). 

Ostatné uznesenia z rokovania dňa 10.5.2016  sú splnené. 

 

2.  Vyhodnotenie koncepcie školstva, kultúry a športu 

  Vyhodnotenie koncepcie školstva, kultúry a športu ústne prezentoval PaedDr. Jozef  Muránsky, 

vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu. Informoval o tom, že materiál bol od začiatku 

odsúdený na neúspech. Duplicitne sa v ňom objavovali aktivity a ciele  z vtedajšieho platného PHSR 

mesta Prešov. Väčšina aktivít zadefinovaných v koncepcii bola nereálna, aj preto, lebo zodpovednosť 

za plnenie úloh bola zadefinovaná hlavne pre vtedajší odbor školstva, kultúry a športu aj keď 

kompetenčne vo väčšine úloh jej nepatrili. Zdôraznil, že finančné zabezpečenie aktivít nebolo 

zadefinované vôbec, nebola kompatibilita s rozpočtom mesta ani zadefinované externé zdroje. 

Výsledkom toho všetkého bolo to, že koncepcia sa "založila" a nikdy reálne neplnila. Koncepcia 

školstva, kultúry a športu bola vytvorená umelo, nevyplýva zo žiadnej legislatívy, preto nie je 

potrebné ju spracovávať samostatne, ale má byť súčasťou strategického dokumentu mesta, akou je                

v súčasnosti Program rozvoja mesta, ktorej neoddeliteľnou je aj oblasť vzdelávania, kultúry a športu. 
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Predsedníčka komisie  Ing. Marta Kollárová, PhD. chcela informáciu od PaedDr. Jozefa  

Muránskeho o počtoch žiakov ZŠ a detí v MŠ. PaedDr. Jozef  Muránsky informoval, že tieto 

informácie sú pravidelne zverejňované, reálna uzávierka je k dátumu 15. september, vtedy je 

spracovaný reálny počet detí, zapísaných na jednotlivých školách, až potom sa  dá vyvesiť relevantná 

informácia do digitálneho systému. 

Ďalšia otázka Ing. Marty Kollárovej, PhD. na PaedDr. Jozefa  Muránského bola ako bude fungovať 

dovoz detí z obcí na  ZŠ v meste.  PaedDr. Jozef  Muránsky sa vyjadril, že ZŠ nemôžu prijímať ďalšie 

deti z obcí, nakoľko je na školách plná kapacita. 

Mgr. Juraj Hurný, člen komisie, chcel vedieť informáciu, podľa čoho sa zapisujú deti do prvého 

ročníka na jednotlivé ZŠ. PaedDr. Jozef  Muránsky odpovedal, že zvyčajne je to podľa školského 

obvodu, ale je to aj v kompetencií rodičov. Pán Štefan Hermanovský, člen komisie podotkol, že 

problém je aj v neskorom dátume zápisu na školy, čo potvrdil aj PaedDr. Jozef  Muránsky, lebo zápis 

na ZŠ je až od 1.4. do 31.4. a zápis do MŠ si určujú MŠ. 

Predsedníčka komisie  Ing. Marta Kollárová, PhD. sa zaujímala o to,  či bude do budúcna 

spracovaná koncepcia pre šport. PaedDr. Jozef  Muránsky konštatoval,  že OŠKaCR sa zameriava na 

podporu športu, športových súťaží a aktivít v rámci športu a čo sa týka športovísk, ich opráv 

a výstavby, na to sú iné odbory, pričom to závisí od vyčlenených finančných prostriedkov. 

Následne Ing. Magdaléna Artimová predstavila konkrétne aktivity a projektové zámery v oblasti 

vzdelávania, kultúry a športu, plánované v rámci PRM Prešov na roky 2015 - 2020, v časti Akčný 

plán.   

     Predsedníčka komisie  Ing. Marta Kollárová, PhD. sa zaujímala aj o problematiku údržby objektov 

a budov škôl a havarijných stavov. Konkrétne na ZŠ Bajkalskej je prasknutý múr, opadáva omietka 

a preteká strecha. Pán Štefan Hermanovský podotkol, že aj na MŠ Volgogradskej je sociálne 

zariadenie v zlom stave. Ing. Magdaléna Artimová informovala, že pri riešení havarijných stavov sa 

postupuje v zmysle platnej smernice primátora SP 46 a v pláne investičnej výstavby sú na dané 

činnosti vyčlenené finančné zdroje v celkovej výške 100 000,- €.  

 

Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č. 24/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

žiada odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu predložiť priebežné vyhodnotenie Programu rozvoja 

mesta Prešov na roky 2015 - 2020, konkrétne Akčného plánu v rámci prioritných oblastí vzdelávanie, 

kultúra a šport. 

 

Hlasovanie členov Komisie MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

5 0 0 áno 

 

3.  Plán práce na II. polrok 2016 

Plán práce bol schválený  s pripomienkami a to: 

- 7. zasadnutie komisie bude výjazdové - prírodné kúpalisko Delňa, dňa: 6.7.2016.  

- 8. zasadnutie komisie bude dňa: 23.8.2016. 

 

4. Rôzne 

 

4.1. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra 

K návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra podala informáciu Ing. Magdaléna Artimová ,vedúca odboru strategického 

rozvoja. Informovala prítomných, že v marci 2016 mesto Prešov zaslalo na Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zámer neinvestičného 



 

 

 

 

Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Strana 

3/3 

 

 

F-MsÚ/SP-01/26/1 

národného projektu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom 

"Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov". Projektový zámer bol MDVRR 

SR akceptovaný a zaradený do Zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra 2014 - 2020 - Národné projekty. Mesto Prešov bolo následne vyzvané, z úrovne 

generálnej riaditeľky sekcie riadenia projektov MDVRR SR Ing. Kataríny Rochovskej, na 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre národné projekty - Prioritná os č. 3 

OPII - Verejná osobná doprava, Výzva OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP. 

 
Komisia prijala uznesenie:     

 

UZNESENIE  č.  25/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj  

berie na vedomie 

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

s ch v á l i ť 

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

udržateľného rozvoja dopravy v meste Prešov“ na Riadiaci orgán pre Operačný program 

Integrovaná infraštruktúra (RO OPII) v rámci Vyzvania OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany žiadateľa na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie členov Komisie MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

5 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:  ..................................................... 

 Štefan Hermanovský 

 

 

 

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

 Andrej Hriciga 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=195675

