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Z Á P I S N I C A 
 

zo 7. riadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov                                                                       

pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj,                                                                                                    

ktoré sa konalo dňa 06. júla 2016 

 

Číslo záznamu:  R/118393/2016 

Začiatok:   15:00 hod. 

Ukončenie:   17:00 hod. 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
 

Program:      
1. Kontrola plnenia  uznesení  

2. Revitalizácia rekreačného areálu Delňa  s vodnou plochou v roku 2016 a príprava na letnú sezónu 

3. Rôzne 

4.  Záver 
 

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

rokovanie komisie v priestoroch rekreačného areálu Delňa. Program rokovania bol prítomnými členmi 

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: Ing. Ľubomír Červeňák a RNDr. Zuzana Bednárová. 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení z rokovania komisie dňa  14.06. 2016 
 

     Uznesenia komisie z rokovania dňa 14.06.2016 sú napĺňané priebežne v kontexte so závermi 

rokovania komisie.  

 

2.  Revitalizácia rekreačného areálu Delňa  s vodnou plochou v roku 2016                                       

a príprava na letnú sezónu 
 

Prítomní členovia komisie sa priamo v rámci rekreačného areálu Delňa mali možnosť oboznámiť 

so stavom pripravenosti areálu na letnú sezónu. Prioritné zameranie komisie bolo orientované na 

projekt hygienizácie vody, nakoľko biologický rozbor vody dlhodobo vykazuje veľmi vysoké 

množstvo baktérií rôzneho typu, prioritne tzv. fekálnych baktérií, ktoré sú vysoko koncentrované 

nielen v samotnej nádrži, ale už aj na prítoku. Z uvedeného dôvodu nebolo povolené kúpanie 

v prírodnom kúpalisku Delňa od roku 2003. 

Ing. Magdaléna Artimová stručne zhrnula skutočnosti známe z rokovania komisie zo dňa 

10.5.2016, kedy bol členom komisie prezentovaný projekt hygienizácie vody v roku 2016 (technické 

detaily), na ktorom spolupracuje mesto Prešov s Prof. Ing. Blahoslavom Maršálkom, PhD.                           

z Masarykovej univerzity v Brne. Konštatovala, že bola zrealizovaná údržba dna odkaľovacej nádrže 

a nádrže na kúpanie a taktiež boli zrealizované opatrenia (prípravné práce, verejné obstarávanie 

a pod.) súvisiace s prípravou technológie k hygienizácii vody. V súčasnosti je proces hygienizácie 

v prevádzke a  prebieha proces napĺňania nádrže na kúpanie, ktorého dĺžka závisí od počasia (v čase 

prívalových vôd a intenzívnych dažďov je potrebné napúšťanie pozastaviť, nakoľko voda na prítoku je 

značne znečistené a zakalená). Ing. Magdaléna Artimová taktiež konštatovala, že stav nádrže je 

priebežne monitorovaný p. Maršálkom a dodávateľom technológie. Mesto Prešov požiada o rozbor 

vody aj nezávislé certifikovné laboratórium, nakoľko stanovisko RÚVZ bude známe až po 
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komplexnom napustení nádrže, kedy pracovníci RÚVZ odoberú vzorky a následne vydajú príslušné 

rozhodnutie.   
      
Komisia prijala uznesenie:    

 

UZNESENIE  č. 26/2016      
Komisia  Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

berie na vedomie projekt hygienizácie vody v prírodnom kúpalisku Delňa a zároveň odporúča po 

ukončení letnej sezóny realizovať architektonickú súťaž návrhov Rekreačno - športového areálu 

Delňa.  
 

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

Za Zdržali sa Proti Schválenie áno/nie 

5 0 0 áno 
 

3. Rôzne 
 

Zmena členov komisie - Ing. Marta Kollárová informovala prítomných členov komisie o výstupoch 

z rokovania v rámci 23. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,  zo dňa 

30.6.2016. 

 
 

4. Záver 
 

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

 Ing. Ľubomír Červeňák 

 

 

 

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

                                                                                           RNDr. Zuzana Bednárová 


