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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo XLIII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 28.10.2013 číslo: 464/2013 

k návrhu na schválenie použitia nerozdeleného zisku obchodnej spoločnosti Správa 

a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

zabezpečenie odstránenia vzniknutého stavu na vybraných úsekoch miestnych komunikácií 

v meste Prešov spôsobom použitia podielu mesta Prešov na nerozdelenom zisku z minulých 

rokov obchodnej spolo~nosti Správa a zimná údržba pre.šovských ciest, s. r. o., vo výške 

70 000,- € na zabezpečenie prípravy komunikácií pred zimnou údržbou v súlade so Zmluvou 

o zabezpečení verejnoprospešných služieb - zimná údržba, a to nasledovne: 


- VMČ Č. l ............................. 9000,- € 


- VMČ Č. 2 ............................. 9 000,- € 


- VMČ Č. 3 ............................. 9 000,- € 


- VMČ Č. 4 ........................... .16 000,- € 


- VMČ Č. 5 ............................. 9000,- € 


- VMČ Č. 6 ............................. 9000,- € 


VMČ Č. 7 ............................. 9000,- € 

podľa vecného zoznamu ulíc tvoriacu prílohu Č. l 

F - MsÚ/SP-OU27í! 



8 Strana 
Mestské zastupitel'stvo v Prešove 2/2 

Mesto Prešov 
~- ~. _~----_._.__._.. _ .. --_.. __ .. ... _.__ .. _ ... _._ ... _ ... _... _.... _._.. _._.. _ ... __._... _._.. _... _ ... _.... _... _ ... _.... _ ... _.... _.... _.... _.... - .... _... - - - - - - - - -_ .. - .... __ ... _.... _.. __ ... __ .... _.... _.. _._-- -_ .... __ .... _._.. _ ... _.. _.... _... _ ... _-

a poveruje 


primátora mesta JUDr. Pavla Hagyariho 


požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba 

prešovských ciest. s. r. o., predmetom ktorého bude schválenie rozhodnutia o rozdelení 

a použití podielu mesta Prešov na nerozdelenom zisku z minulých rokov tejto spoločnosti. 

~Á~-7~=-== 

3 o. OKr~-- - J~;;~~l--·~·~ G Y A R I 

primátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka MUDr. Peter Klein rt~ ----. (( 
Ing. Igor AndrejČáq ff~.tU~é '----v ) 
Ing. Andrea Turčanfvá . í III'/.;--} 
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I Príloha k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 464/2013 z() dňa 28.10.2013 

Príloha č. l 

VMČl 
Prostejovská ul. č. 97-99, vnútrobl. Prostejovská ul. č. l, vnútrobI. 
Prost~jovská ul. č. 93-95, vnútrobI. Ul. Mirka Nešpora č. 63-67, vnútrobI. 
Mukačevská ul., vnútrobI., otočka Ul. Na Rúrkach (okolo šachiet) 
Ul. Matice slovenskej, parkovisko Poschlova ul., chodník 
Celkom 9000€ 
VMC 2 
Októbrová ul. Fučíkova ul., parkovisko 
Ul. Pod Kamennou baňou (slepá) Engelsova ul. 
Petôfiho ul. Nábrežná ul. 
Celkom 9000€ 
VMC 3 
Ul. K Okruhliaku Mičurinova ul. 
Jesenského ul. Slanská ul. 
Ružová ul. Strážnická ul. 
Kotrádova ul. Ul. Pažica 
Mlynská ul. Družstevná ul. 
Vodná ul. Potočná ul. 
Capajevova ul. 
Celkom 9000 € 
VMC 4 
Dostojevského ul. Štefánikova ul. 
Pavlovičovo námestie Záborského ul. 
od Kumštu - Okružná ul. Francisciho ul. 
Slovenská ul. Jarková ul. 
Urbánkova ul. 
Celkom 16000 € 

-v 

VMC 5. -

Cajkovského ul. Pionierska ul 
Ul. Padl~ch hrdinov Janáčkova ul. 
Bencúrova ul. Jiráskova ul. 
Petrovianska ul. Palackého ul. 
Jelšová ul. Lesnícka ul. 
Ul Pod Hrádkom 
reIkom 9000 € 

v 
VMC 6 
Bernolákova ul. U!:Scltésovej 

• 

: 
Dubová ul. Ul. Vansovej ! 

Smreková ul. Popradská ul. 
Višňová ul Ul. A. Matušku 
Celkom 9000 € -v 
VMC 7 
Sibírska ul. Cergovská ul. 

~ ~--

Ďumbierska ul. Ul. Pod Salgovíkom 
Exnárova uL vnútroblok Srobárova u l. 
Karpatská ul I 
Celkom 
Celkom za VMC 1-7 

9000 € 
70000 € I 
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Informácie spracované saZLJPC, s. r. O., Prešov 


