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Mestská rada v Prešove celkom: 

Mesto Prešov 26 

Materiál 

na 1. riadne rokovanie 

Mestskej rady v Prešove dňa: 10.2.2014 


Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo: 

Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov: 
a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v Prešove a do 

jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej 
vode a ďalších ulíc v tejto lokalite dostupnou linkou MHD; 

b)za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou v Prešove; 
c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu investičnej výstavby 

mesta Prešov na rok 2014. 

Obsah materiálu: 

l. obal 
2. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove 
3. dôvodová správa 
4. vlastný materiál 
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Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Iliašová 

Funkcia/pracovné zaradenie: poverená riadením sekcie strategického rozvoja 

Dátum: 3.2.2014 
 I Podpis: J&tiirnr 

--

Podnet: príslušnosť orgánu územnej samosprávy na vybavenie petície 

(Materiál bude predložený na XLVI. riadne zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove) 


Vedúci estora 

Meno a riezvisko: In . Milena Kollarčíková 


Funkcia/ racovné zaradenie: vedúca oddelenia investičnej 


Podpis: fé/Ý}/, 

Vypracoval Posúdil Schválilola 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestská rada v Prešove 

Ing. Milena Kollarčíková Mgr. Katarína Kireta číslo ........ 

Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 

vedúca oddelenia investičnej prednostka Mehtského úradu 
,
výstavby v Prešove I, A I 
Podpis: Podpis:f't!0/ jť/)llW 
Dátum: 3.2.2014 Dátum: 3.2.~014 Dátum: 10.2.2014 
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Prerokovanie petícií obyvatel'ov mesta Prešov: 
000: a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v 

"C5' 	 Prešove a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, 

Súl'ovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a d'alšÍch ulíc v tejto 


Mesto Prešov 
lokalite dostupnou linkou MHD; Vydanie: 1 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 
hôrkou v Prešove; 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 1. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 10.2.2014 	 číslo: ........./2014 


k prerokovaniu petícií obyvateľov mesta Prešov: 
a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v Prešove a do jedného roka 

pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto 
lokalite dostupnou linkou MHD; 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou v Prešove; 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu investičnej výstavby mesta Prešov 
na rok 2014. 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

petície obyvateľov mesta Prešov: 
a) 	za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v Prešove a do jedného roka 

pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto 
lokalite dostupnou linkou MHD; 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou v Prešove; 
c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu investičnej výstavby mesta Prešov 

na rok 2014, 

odporúča 
Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

s k O n š t a t o v a ť, 

že petície obyvateľov mesta Prešov: 
a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v Prešove a do jedného roka 

pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto 
lokalite dostupnou linkou MHD; 
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Prerokovanie petícií obyvatel'ov mesta Prešov: 
!ooo a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v-~ Prešove a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, 

Mesto Prešov 
Súl'ovská, Malkovská, Ku Kyslej vode 
lokalite dostupnou linkou MHD; 

a ďalších ulíc v tejto 
Vydanie: l 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 
hôrkou v Prešove; 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investične.i výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou v Prešove; 
c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu investičnej výstavby mesta Prešov 

na rok 2014 

sú opodstatnené 

a 

požiadat' 
primátora mesta 

a) 	 o zaradenie do návrhu rozpočtových opatrení mesta Prešov na rok 2014 finančné 
prostriedky vybudovanie obratiska MHD na Terchovskej ul. a rekonštrukciu MŠ, 
Hviezdoslavova 10 v Prešove, 

b) 	 naďalej komunikovať s VVS, a.s. Košice vo veci vybudovania splaškovej kanalizácie na 
ul. Pod Wilec hôrkou. 
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Prerokovanie petícií obyvatel'ov mesta Prešov: 
a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v 

Prešove a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, 
Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto 

Mesto Prešov lokalite dostupnou linkou MHD; Vydanie: l 
b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 

hôrkou v Prešove; 
c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 

investične.i výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

Dôvodová správa 

Mestu Prešov boli doručené petície: 
dňa 28.10.2013 petícia PET-18-2013 za vybudovanie obratiska MHD v lokalite 
Terchovskej ulice a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku 
Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto lokalite dostupnou linkou MHD. Súčasťou petície bola aj 
požiadavka na predloženie tejto petície na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove. 
dňa 12.11.2013 petícia PET-20-2013 za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod 
Wilec hôrkou v Prešove. Súčasťou petície bola aj požiadavka na predloženie tejto petície 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove. 
dňa 25.11.2013 petícia PET-24-2013 za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 do Plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

Petícia je podanie, ktorým sa fyzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so 
žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie 
petície upravuje zákon o petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 
zákona o sťažnostiach. 

Podľa § 5 o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán 
územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

Predmetom petícií je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 
Subjektom oprávneným vybaviť petície je Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 

V rámci materiálu sú predložené petície bez podpisových hárkov, úplné petície sa nachádzajú na 
oddelení investičnej výstavby a budú k dispozícii na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
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Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov: Vydanie: l 
a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v . I1;:;1 Prešove a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, Strana II 

Súl'ovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto ~1/4 
Mesto Prešov lokalite dostupnou linkou MHD; 

b) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 
hôrkou v Prešove; Výtlačok: 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investične· 'stavb mesta Prešov na rok 2014. 

PETÍCIA PET-18-2013 

za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ulice a do jedného roka pokrytie ulíc 

Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto lokalite dostupnou 


linkou MHD. 


Petíciu podporilo 531 občanov, súčasťou petície je 37 petičných hárkov s podpismi občanov. 


Osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy: Ing. Richard Drutarovský 


V roku 2013 boli schválené finančné prostriedky na realizáciu stavby "Obratisko vozidiel 
MHD Terchovská ul." vo výške 77 200,- € (50000,- uznesením MsZ Č. 308/2012 zo dňa 

17.12.2012 a 27200,- € uznesením MsZ č. 344/2013 zo dňa 18.3.2013). 
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod Č. B/2013/8227-MK zo dňa 27.6.2013 
(právoplatnosť 31.7.2013). V tomto období zároveň prebiehali činnosti súvisiace s prípravou 
majetkovo-právneho usporiadania pozemkov a rokovania s VSD, a.s. Košice k prekládke 
existujúceho elektroenergetického rozvodného zariadenia. Uznesením MsZ Č. 438/2013 zo dňa 
16.9.2013 bola celá suma 77200,- € presunutá na iné položky. 

Základné údaje o stavbe "Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul." podľa projektovej 
dokumentácie: 

Navrhované obratisko vozidiel MHD je navrhované v časti Za Kalváriou na konci ulice 
Terchovskej. Jeho funkciou bude zabezpečovať bezpečné otočenie vozidiel linky MHD s 
možnosťou odstavenia vozidiel (konečná zastávka). Súčasťou obratiska je zastávka s plochou pre 
nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. V priestore obratiska je možné vybudovať celkové 
zázemie pre vodičov MHD (prenosné WC). 
Obratisko je navrhované ako účelová komunikácia s jednosmernou premávkou veľkosti cca 12x23 
maje situované vpravo od ulice Terchovská (smerom z centra). 
Časť mesta Za Kalváriou je v súčasnosti prístupná MHD iba po ul. Za Kalváriou. Ulice v oblasti 
ul. Terchovskej dnes nie sú prístupné MHD. Obratisko je navrhované s voľnou šírkou komunikácie 
5,0 m a pravostranným chodníkom/nástupnou plochou šírky 2,0 m. Veľkosť obratiska je 
navrhovaná pre prejazd menších vozidiel MHD napr. IVECO First s dÍžkou cca 8 m. Obratisko je 
napojené z jestvujúcej vozovky ulice Terchovská s odbočujúcim polomerom 8 m za ktorým je 
situovaná nástupná hrana zastávky MHD dÍžky 9 m. V tomto priestore budú aj odstavené vozidlá 
MHD počas čakania na ďalšiu linku. Celková dížka obratiskaje 55 m. 
Rozpočtový náklad stavby podľa projektovej dokumentácie: 77200,- € s DPH. 

Na základe uznesenia Č. 25/2013 zo dňa 10.12.2013, bod č. 4 Komisia MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Prešove schváliť 
odkúpenie pozemku parc. Č. KNE 2810/1 o výmere 3 461 m2

, orná pôda, LV Č. 15195, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. Č. KNC 7069 o výmere 3461 m2

, trvalý trávnatý porast, 
bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita ul. Terchovská, od Juraja Polohu, 
Terchovská 46,08001 Prešov za cenu 12 000,- € (3,47 €/m 2

). 



Prerokovanie petícií obyvatel'ov mesta Prešov: 
Vydanie: l a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v 

Prešove a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, !--------I 
Súl'ovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a d'alšÍch ulíc v tejto 

Mesto Prešov lokalite dostupnou linkou MHD; 
Stranab) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 
2/4hôrkou v Prešove; 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

Záver: Vzhľadom na to, že MsZ v Prešove v predchádzajúcom období schválilo finančné 

prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Obratisko vozidiel MHD 
Terchovská uL" je predmetná petícia opodstatnená. Schválenie ďalších finančných prostriedkov 
na samotnú realizáciu stavebných prác je taktiež v kompetencii MsZ v Prešove. 

Prílohy: 
l. Petícia PET -18-2013 (bez podpisových hárkov) 
2. Stanovisko DPMP zo dňa 10.12.2013 
3. Stanovisko MsÚ - sekcia stavebného úradu a urbanistiky, ODEaŽP zo dňa 11.12.2013 
4. Stanovisko MsÚ - sekcia majetková a ekonomická, OMM zo dňa 5.12.2013 
5. Prehľadná situácia širších vzťahov 

PETÍCIA PET-20-2013 
za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove 

Petíciu podporilo 70 občanov, súčasťou petície je 5 petičných hárkov s podpismi občanov. 
Osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy: Ing. Jaromír Valo 

Text petície sa odvoláva na konkrétne právne predpisy. Z tohto dôvodu uvádzame presné 
znenie týchto právnych predpisov: 

Znenie § 4, ods. 3, písm. g) zákona Č. 36911990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov: 

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä 
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej 
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 
nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu. 

Znenie § 36, ods. 7, písm. a) zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach: 

(7) Obec 
a) zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvatel'ov pitnou vodou z verejného 
vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu 
domových žúmp v obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie 
pitnou vodou, na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd. 
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5 
Prerokovanie petícií obyvateľov mesta Prešov: 

Vydanie: 1a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v 
Prešove ado jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, 
Súl'ovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc v tejto 

Mesto Prešov lokalite dostupnou linkou MHD; 
Stranab) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 
3/4hôrkou v Prešove; 

c) 	za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

Vo veci výstavby vodovodov a kanalizácií sa mesto Prešov minimálne jeden krát ročne 
obracia na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice a zasiela zoznam požiadaviek na 
prípravu a výstavbu vodovodov a kanalizácií na území mesta Prešov. Medzi týmito požiadavkami 
bola zaradená aj požiadavka na vybudovanie kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou. 
Predmetná lokalita je z pohľadu riešenia kanalizácie veľmi komplikovaná (svahovitý terén, veľké 
výškové rozdiely v zástavbe rodinných domov, jediná a pomerne úzka prístupová komunikácia, 
potencionálne zosuvné územie, nutnosť dobudovania technologických zariadení - prečerpávacích 
staníc a nových odberných miest elektrickej energie), čo z ekonomického hľadiska robí túto stavbu 
finančne veľmi náročnou. 

Podľa našich informácií sa VVS, a.s. Košice prípravou výstavby tejto kanalizácie 
v predchádzajúcich rokoch už zaoberala, k samotnej výstavbe však nedošlo. Predmetom riešenia 
boli 2 alternatívy: 

1. 	 Umiestnením verejnej kanalizácie do prístupovej komunikácie: 
Odpadové vody z nižšie položených rodinných domov budú musieť byť prečerpávané 
domovými čerpacími stanicami do vyššie položenej verejnej kanalizácie. Z toho 
vyplývajú zvýšené náklady na vybudovanie, údržbu a prevádzku domových 
prečerpávacích staníc. 

2. 	 Umiestnením verejnej kanalizácie po záhradách nižšie položenej zástavby: 
Je potrebná súčinnosť všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov, zabezpečenie ich 
súhlasu (vecné bremená) a prístup kanalizačnej techniky ku všetkým revíznym 
kanalizačným šachtám. V prípade výstavby po súkromných pozemkoch sú podstatne 
zvýšené náklady na vybudovanie kanalizácie z dôvodu zosuvného územia a rizika 
ohrozovania kanalizácie riekou Torysa. 

Listom zo dňa 27.11.2013 sme požiadali VVS, a.s. o stanovisko k tejto petícii. Napriek 
opakovaným teletonickým urgenciám sa VVS, a.s. Košice k možnosti výstavby kanalizácie na ul. 
pod Wilec hôrkou ku dňu expedovania tohto materiálu zatiaľ nevyjadrila. 

Záver: Predmetná petícia je opodstatnená, jej riešenie je však veľmi komplikované a časovo 
a finančne náročné. Je potrebné naďalej komunikovať s VVS, a.s. Košice vo veci prípadných 
možných riešení danej situácie tak, aby na ul. Pod Wilec hôrkou bola v budúcnosti vybudovaná 
kanalizácia. 

Prílohy: 
6. 	 Petícia PET -20-2013 (bez podpisových hárkov) 
7. 	 Stanovisko MsÚ - sekcia stavebného úradu a urbanistiky, OHAaÚP zo dňa 5.12.2013 
8. 	 Situácia - mapa Gisplan 

PETÍCIA PET-24-2013 

za zaradenie MŠ Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu investičnej výstavby mesta Prešov na 


rok 2014 


Petíciu podporilo 35 občanov, súčasťou petície sú 2 petičné hárky s podpismi občanov. 
Osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy: Ing. Mária Kušnírová 
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Mesto Prešov 

Prerokovanie petícií obyvatel'ov mesta Prešov: 
Vydanie: l a) za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ul. v 

Prešove a do jedného roka pokrytie ulíc Terchovská, 1--------; 

Súl'ovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a d'alšÍch ulíc v tejto 
lokalite dostupnou linkou MHD; 

Stranab) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec 
4/4hôrkou v Prešove; 

c) za zaradenie MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2014. 

V súčasnom období Mestské zastupiteľstvo v Prešove neschvaľuje plán investičnej 

výstavby, ale jednotlivé stavby investičného charakteru sú schvaľované menovite v rozpočte mesta 
Prešov. Rozpočet mesta Prešov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 bol schválený 
uznesením MsZ v Prešove č. 466/2013 zo dňa 25.11.2013. Rekonštrukcia MŠ, Hviezdoslavova 10 
v Prešove v tomto rozpočte schválená nebola. 

Riešením rekonštrukcie MŠ, Hviezdoslavova lOv Prešove sme sa už zaoberali 
v predchádzajúcom období. 

V pláne investičnej výstavby na rok 2009 s výhľadom na roky 2010-2011 bola výhľadovo 
na rok 2011 schválená stavba č. B.3.2.15 "MŠ Hviezdoslavova - celková rekonštrukcia" vo výške 
4979,09 € na projektovú dokumentáciu a 99581,76 € na stavebné práce (úplné znenie plánu 
investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom naroky 2010-2011 je uvedené 
v prílohe k uzneseniu MsZ v Prešove č. 35712009 zo dňa 29.4.2009). Následne v rámci 
schvaľovania rozpočtu mesta Prešov na rok 2011 táto stavba schválená nebola. 

V materiáli "Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015" 
predloženom sekciou majetkovou a ekonomickou na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Prešove dňa 17.12.2012 bola na kapitole sekcie strategického rozvoja navrhnutá položka 
"Rekonštrukcia MŠ a ZŠ (REZERVA na VMČ 1-7 Realizácia 14 x 24.000 € + PD 14 x 1.500 €
MŠ Mukačevská II etapa, MŠ Sládkovičova, MŠ Solivarská, MŠ Važecká, MŠ Budovateľská, MŠ 
Čsl. armády, MŠ Bratislavská, MŠ Volgogradská, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Zemplínska, ZŠ 
Bajkalská, ZŠ Mukačevská, ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska)" v celkovej výške 357000,- €. Po 
prerokovaní a úprave tohto materiálu Mestské zastupiteľstvo v Prešove rozpočet mesta schválilo, 
pričom vyššie uvedená položka schválená nebola. Sekcia strategického rozvoja opätovne 
predložila dňa 24.10.2013 požiadavku na zapracovanie do rozpočtu mesta Prešov na rok 2014 
finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ, Hviezdoslavova 10 v Prešove a to Komisii MsZ v 
Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií. Požiadavke zo strany sekcie 
strategického rozvoja nebolo vyhovené. 

Záver: Materská škola je v prevádzke, preto je nevyhnutné udržiavať budovu 
v prevádzkyschopnom stave, aby nedochádzalo k ohrozeniu osôb pohybujúcich sa v budove a jej 
bezprostrednom okolí a k ďalšiemu znehodnocovaniu majetku. Z tohto dôvodu je petícia 
opodstatnená. Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie 
a na samotnú realizáciu stavebných prác je v kompetencii MsZ v Prešove. 

Prílohy: 
9. Petícia PET-24-2013 (bez podpisových hárkov) 
10. Zatekanie strechy - hlásenie zo dňa 1.3.2013 
11. Stanovisko k havarijným stavom zo dňa 4.10.2011 
12. Požiadavka na rekonštrukciu MŠ v roku 2012 zo dňa 14.9.2011 
13. Situácia - mapa Gisplan 

F MsÚ/SP-0111211 
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Rozdeľovník: 

i/~jtl Primátor mesta Prešov 
, Mestské zastupíteľstvo v Prešove 
~ 

V Prešove 28. 10. 2013 

Vec: Podanie Peticie za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej 
ulice a do jedneho roka pokrytie ulic Terchovská, Sú!ovská, Malkovská, 
Ku Kyslej vode a ďalšieh ulic v tejto lokalite dostupnou linkou MHD 

Priloženou íciou podpísaní občania žiadajú: 

a) vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ulice, 

b) pokrytie ulic Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode 
a dalšich ulic v tejto lokalite dostupnou linkou MHD do jedného roka. 

o splnenie týchto požiadaviek žiadajú Primátora mesta Prešov, rovnako aj 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 

Niekoľko faktovo dôvodoch a postupe prípravy výstavby obratiska: 

Územný plán - výkres mestskej hromadnej dopravy 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo uznesením č. 369/2013 zo dňa 
6. 5. 2013 zmenu územného plánu mesta, súčasťou ktorého bol aj výkres 
,,4b. Mestská hromadná doprava" (b..::tp ! 84 

Z výkresu je zrejmé, že rozsiahle častí ulíc Terchovská, Súľovská, Ku 
Kyslej vode, Malkovská, Skromná a ďalších, sú mimo štandardnej pešej 
dostupnosti k najbližším zastávkam mestskej hromadnej dopravy: 



Uzatvorenie zmluvy s vlastníkom pozemku 
Primátor mesta Prešov uzatvoril s vlastníkom pozemku na Terchovskej 
ulici dohodu zo dňa 8. ll. 2012 o vz omnom usporiadaní práv vo veci 
budúcej kúpy pozemku KNE 2810/1 v kat. území Prešov pre obratísko. 

V preambule zmluvy sa uvádza: 

"Mesto Prešov v záujme zlepšenia siete verejnej dopravy a rozšírenia 
dopravnej obslužnosti územia mesta, ako v záujme zlepšenia životných 
podmienok obyvateľov s akcentom na ekológiu mesta chce vybudovať 
obratisko vozidiel MHD na ulici Terchovskej v Prešove." 

Uznesenie o predložení návrhu na schválenie majetl<ového 
prevodu 
Mestské teľstvo v Prešove schválilo uznesením č. 357/2013 zo dňa 
6. 5. 2013 požiadavku, aby primátor mesta Prešov predložil Mestskému 
zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkového preyodu pre 
v9stavbu "Obratiska vozidiel MHD Terchovská ul." 
l 

Obratisko v rozpočte 
t3stské zastupiteľstvo v Prešove schválilo uznesením č. 308/2012 zo dňa 
17. 12. 2012 rozpočet Mesta Prešov v ktorom na výstavbu obratiska 
vyčlenilo 50 000 eur. 

Mestské za ľstvo v Prešove schválilo uznesením Č. 344/2013 zo dňa 
18. 3. 2013 rozpočtové opatrenie č. 3, v ktorom bola čiastka na v9stavbu 
obratiska navýšená z prostriedkov dohodnutých pre výbor v metskej časti 
č. 2 na 77200 eur lt'. " :3t14.0(;:~). 

Stavebné povolenie 
Mesto Prešov vydalo dňa 27. 6. 2013 stavebné povolenie č. B/20l3/8227-Mk 
na stavbu "Prešov - Obratisko vozidiel MHD Terchovská ulica" na 
pozemkoch parc. č. KNC 9467 a KNE 2810/1 v kat. území Prešov. 

Pochopiteľne, vydaniu stavebného povolenia predchádzalo vydanie územného 
povolenia a projekčné , ktoré boli uhradené z ro mesta. 

"Zrušenie" obratiska v rozpočte 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove zrušilo uznesením č. 438/2013 zo dňa 
16. 9. 2013 rozpočtové opatrenie č. 12, v ktorom bola čiastka 77 200 eur 
na 	výstavbu obratiska "zrušená" a prerozdelená na iné investičné akcie 
(I" , konkrétne na tieto: 

- Asanácia bytového domu ul. pod Hrádkom 30 000 € 
- PD-Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul. l 000 € 

Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul. 13 000 € 
ZŠ Bajkalská - rekonštrukcia strechy 25 000 € 
Oprava MK a chodníkov vo VMČ Č. 1 8 200 € 

Petíciu podporilo ................. občanov. 


Očíslované petičné hárky s poradov9mi číslami od l do .."........ sú priložené. 




žiadam predložiť ciu občanov obidvom orgánom mesta Prešov: 

a} primátor mesta, 

b) mestské zastupiteľstvo, 

na prerokovanie a prijatie takých rozhodnutí, ktorými budú splnené 
požiadavky vyjadrené v ~. 

Ing. Richard Drutarovský 

poslanec Mestského z teľstva 


Pod Kalváriou 44 

080 Ol Prešov 


poverený na zastupovanie 

v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu 
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PRiíLOŕlA č,2J 

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 


Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 


Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P 


IČO: 31718922 TEL: 051 /7470211 
DIČ: 2020523868 FAX: 051 17470206 
IČ DPH: SK 2020523868 7764225 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov E-mail: dpmp@dpmp.sk 
Číslo účtu: 3704-572/0200 

Mesto Prešov 
Sekcia strategického rozvoja 
Hlavná 73 
080 68 Prešov 

Váš list číslo 1zo dňa Naše číslo Vybavuje 1linka ĽUBOTICE 

R-505/2013 127.11.2013 2920/2013 Ing. Janus 17470211 10. december 2013 

VEC 
Petícia občanov (pET-18-20B) - stanovisko 

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť na základe požiadaviek o obsluhu 
lokalít Za Kalváriou - ul. Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku Kyslej vode a ďalších ulíc 
podmienil zavedenie linky MHD zaistením možnosti bezpečne otáčať autobusy MHD v priestore 
obrátiska v tejto lokalite. 

Uvedenú oblasť je možné obsluhovať midibusom s predpokladaným celodenným 120 
minútovým intervalom v pracovných dňoch, v soboty, nedele a sviatky. 

V prípade ďalšej individuálnej výstavby v uvedenej lokalite je možné postupne interval 
skrátiť na 60 minút v pracovných dňoch v čase špičky a podľa potreby aj v pracovných dňoch 
celodenne. 

S pozdravom 

-" I ' 

mailto:dpmp@dpmp.sk
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MESTO PRE~OV 

cia stavebného úradu a urbanistiky 
ddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

MsÚ Prešov 
SSR - odd. investičnej výstavby 
Jarková 24 
08001 Prešov 

Váä list číslo I zo di'la: Naäe číslo: Vybavuje I linka Preäov: 
11.12.2013 

R-505/2013 B- 18161/2013 Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Vec 
Stanovisko k petícií PET-18-2013 vo veci vybudovania obratiska MHD v lokalite 
Terchovskej ulice - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie v zmysle §3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vašej požiadavke vo veci 
vybudovania obratiska MHD v lokalite Terchovskej ulice nasledujúce stanovisko: 

Rozšírenie obsluhy ďalších ulíc na území mesta Prešov mestskou hromadnou 
dopravou je vždy potrebné, pretože zlepšuje kvalitu dopravnej obslužnosti sprístupnením 
verejnej dopravy pre obyvateľov okrajových lokalít mesta. 

Ku existujúcim zastávkam MHD je v súčasnosti z ulíc Terchovská, Súľovská, 
Malkovská a Ku Kyslej vode veľká dochádzková vzdialenosť, ktorá nemá byť v zmysle čl. 
10.6 STN 73 61 10 väčšia ako 500 m. 

Vzhľadom k tomu, že len Terchovská ulica je vo svojej zastavanej časti dlhá takmer 
1500 m, je potrebné zriadiť na nej novú linku mestskej hromadnej dopravy s obratiskom pre 
otáčanie navrhovaného linkového midibusu . 

S pozdravom 

'.fi i 

i· ci /j 
·' Hli v okIng. Manan arcan 

riaditeľ Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Preäove I Hlavná 731 080 01 Preäov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)71336651 E-mail: meslo.radnica@presov.sk I www.presov.sk 
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SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMiCKÁ 
-'oddelenie mestského majetku-

Mestský ú rad 
Sekcia strategického rozvoja 
Oddelenie investičnej výstavby 
Jarková 24 
Prešov 

Váä list číslo I zo dňa: . Naše čfslo: Vybavuje I linka Prešov: 
M/17997/2013 Ing. J. Adam/3100212 05.12.2013 

Vec 
Žiadost' o zaujatie stanoviska k petícii - odpoveď 

Obdržali sme Vašu žiadosť o zaujatie stanoviska k petícii občanov (PET-18
2013) a doplnenie informácií k jednotlivým bodom ich požiadaviek, a to: 

al vybudovaniu obratiska MHD na Ulici Terchovskej, 
bI k zabezpečeniu linky MHD obsluhujúcej dané územie do jedného roka. 

K požiadavke v petícii uvedenej pod bodom al Vám oznamujeme tieto 
skutočnosti: 

- v súvislosti s plánovanou výstavbou obratiska vozidiel MHD na Terchovskej 
ulici, boli sme požiadaní Vašou Sekciou strategického rozvoja, oddelením 
investičnej výstavby MsÚ v Prešove listom zo dňa 22.3.2013 o pokračovanie 
v majetkovo-právnom usporiadaní pozemku, ktorý bol vytypovaný na jeho 
zriadenie a na odkúpenie ktorého (v prípade schválenia zámeru) bola 
uzatvorená s jeho vlastníkom zmluva o budúcej kúpnej zmluve, 

- na základe toho bol po spracovaní' všetkých potrebných materiálov predložený 
príslušný majetkový prevod na rokovanie Komisie MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta, ktorá uznesením zo dňa 17.6.2013 požiadala o jeho 
doplnenie o stanovisko Dopravného podniku mesta Prešov "k vízii 
prevádzkovania MHD v tejto oblasti, k predpokladanej vyt'aženosti a frekvencii 
spojov a k potrebe vybudovania obratiska", ako aj OHAMaÚP MsÚ v Prešove 
"k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku na vybudovanie obratiska", 

- po doručení vyžiadaných stanovísk bol celý materiál ako majetkový prevod 
dňa 5.9.2013 opätovne predložený na rokovanie komisie, pričom táto po 
hlasovaní neodporučila schváliť tento majetkový prevod s uvedením dôvodu, 
že "komisia sa nestotožňuje s investičným zámerom v tejto veci", 

- po prerokovaní tohto majetkového prevodu v Mestskej rade v Prešove dňa 
14.10.2013 bol materiál stiahnutý a vrátený na opätovné prerokovanie • 
v Komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta s tým, že na uvedené 
rokovanie bude prizvaný aj riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., 
Bardejovská 7, Ľubotice. Pre úplnosť Vám oznamujeme, že najbližšie 
zasadnutie Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta sa 
uskutoční dňa 10.12.2013, pričom na jej rokovanie bol prizvaný aj riaditeľ 
DPMP, 

Mestský úrad v Preiove I Hlavná 731 080 Ol Preiov 1 I Tel.: +42l(5l}3l00lll I Fax: +421 (5l}n33665 I E-mail: rnesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 
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- pri osobnom rokovaní s doterajším vlastníkom pozemku, bol z jeho strany 
daný súhlas, že k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku môže dôjsť aj 
v čase výstavby obratiska MHD, až do doby jeho kolaudácie, 

- k samotnej výstavbe obratiska sa z našej pozície nevyjadrujeme. pretože daná 
problematika kompetenčne nespadá do pôsobnosti oddelenia mestského 
majetku. 
K požiadavke v petícii uvedenej pod bodom bI ohľadom pokrytia ulíc v danej 

oblasti mestskou dopravou v termíne do jedného roka sa z pozície OMM nevieme 
vyjadriť, pretože naše oddelenie zabezpečuje iba jeden segment pri riešení danej 
problematiky, a to výkup pozemku, avšak už nezabezpečujeme samotnú výstavbu 
obratiska, taktiež neplánujeme linky MHD a nemáme dosah na MsÚ, oddelenie 
dopravy, energetiky a životného prostredia pri riešení štruktúry mestskej dopravy 
v Prešove. 

Uvedené Vám zasielame na základe vyžiadania pre Vašu potrebu. 

S pozdravom 

JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia 



Prešov-Obratisko vozidiei MHD Terchovská ul. 
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Rozdeľovník: / 
Primátor mesta Prešov t..
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

V Prešove 09.11.2013 

Vec 
Podanie l>etície občanov za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod Wilec 

hôrkou v Prešove. 

V priloženej petícii podpísaní občania žiadajú vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici 

Pod Wilec hôrkou v Prešove. O plnenie týchto požiadaviek žiadajú Primátora mesta Prešov 

a Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 


Petíciu podpísalo občanov. 


Očíslované petičné hárky s poradovými číslami od l do sú priložené. 


Žiadam predložil' petíciu občanov Primátorovi mesta Prešova Mestskému zastupiteľstvu 


v Prešove, na prerokovanie a prijatie takých rozhodnutí, ktorými budú splnené požiadavky 

vyjadrené v petícii. 


Petíciu posielam na vedomie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.S. Košice. 

Ing. Jaromír Valo 
Pod Wilec hôrkou 47 
080 Ol Prešov 
osoba určená na styk 
s orgánmi verejnej správy 



Primátor mesta Prešova 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

PETíCIA 

občanov za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove. 

My, podpísaní občania, žiadame Primátora mesta Prešova a Mestské. zastupitel'stvo 

v Prešove o vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove. 

Domnievame sa, že absencia kanalizácie v obytnej zóne 3. najväčšieho mesta na Slovensku je 

neprípustná. Obyvatelia ulice majú každodenné problémy s udržiavaním hygienických 

štandardov, čo v značnej miere ovplyvňuje ich životný komfort a zároveň sú diskriminovaní 

oproti iným obyvatel'om mesta. 

Podľa Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 

91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd mali byť všetky obce nad 10000 

obyvatel'ov pripojené na verejnú kanalizáciu do konca roku 2010. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov majú obce pri výkone samosprávy N rámci zabezpečovania verejnoprospešných 

služieb povinnosť zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými 

vodami. Podľa § 36 ods. 7 písm. al zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje podmienky na 

odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej 

obyvatel'ova ďalších osôb v obci. 

Vybudovanie kanalizácie na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove vyplýva aj z Územného plánu 

mesta Prešov. 

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. 

Petíciu zostavila: Ing. Daniela Ličáková, Pod Wilec hôrkou 48, 08001 Prešov 

Osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy: Ing. Jaromír Valo, Pod Wilec hôrkou 47, 
08001 Prešov [' <:1tlJ(/ 



I;• J MESTO PRESOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 


Mesto Prešov 
Sekcia strategického rozvoja 
Oddelenie investičnej výstavby 

Vái list člslo I zo dňa: 	 Pre§ov:~g,j4fla~~~á 5.12.2013 
ti' 051/3100275 

Vec 

Petícia občanov (pET~20-2013) za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou 
- stanovisko 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, mala už v roku 2010 v pláne projektových 

prác akciu "Prešov - Pod Wilec hôrkou - kanalizácia". Návrh riešenia odkanalizovania rátal 
s umiestnením verejnej kanalizácie do prístupovej cesty s odvedením splaškových odpadových vôd 

gravitačne do dvoch prečerpávacích staníc splaškov a odtiaľ popod Torysu do existujúcej kanalizácie. 

Odkanalizovanie zástavby nachádzajúcej sa pod úrovňou cesty bolo navrhované v dvoch aternatívach: 
l. 	 Prečerpávaním odpadových vôd domovou čerpacou stanicou do vyššie položenej kanalizácie 

(predpokladané vstupné náklady na l RD boli v roku 2010 cca 2 OOO€ + prevádzkové 

náklady). 

2. 	 Uložením samostatnej stoky na súkromných pozemkoch, čím by bolo zabezpečené gravitačné 
odvedenie odpadových vôd. 

VVS, a.s., pripravila dotamík pre anketový prieskum záujmu obyvateľov o napojenie sa na plánovanú 
kanalizáciu, ktorý Mesto Prešov zaslal všetkým obyvateľom s trvalým pobytom na tejto ulici. 
Z výsledkov prieskumu bolo konštatované, že obyvatelia majú záujem o napojenie sa na verejnú 

kanalizáciu, avšak väčšina obyvateľov, ktorých nehnuteľnosti sú pod úrovňou miestnej komunikácie, 

nemá záujem o napojenie sa do kanalizácie podľa alternatívy č. 1. O výsledku prieskumu bola VVS, 

a.s. Košice, informovaná prostredníctvom projektanta Ing. Mohlera. 

Mesto Prešov eviduje v požiadavkách na výstavbu vodovodov a kanalizácií, zasielaných každoročne 
(naposledy 5.2.2013) VVS a.s. Košice, aj požiadavku na výstavbu kanalizácie na ul. Pod Wilec 
hôrkou. 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania odporúča v lokalite Pod Wilec hôrkou 
urýchlene realizovať jednotnú kanalizáciu na zabezpečenie odvedenia aj dažďových vôd z potenciálne 
zosuvného územia. 

S pozdravom 

/J//ft;!t' " 
I Ing. Marián rčarik 

riaditeľ 'kcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešova I Hlavná 731 080 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.prasov.sk 

http:www.prasov.sk
mailto:mesto.radnica@presov.sk


Ing, MHena Kollarčiková 
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Ing. Mária Kušnírová. predseda petičného výboru. Zápotockého 1. 080 01 Prešov 

--- - _.._-- ~ 

~TO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 10 
ť~~~~~~~~----~~, 
l Gíslo spisu: 

Došlo: 

Regislr. znacka: 
-- 

25 -!t. 2m3 
znak z lehota 

uloženia: 

Mesto Prešov 
Mgr. Katarína Kireta 
Prednostka 
Mestského úradu v Prešove 

Prnohy: Hlavná 73 
Evillenené e!slo došlej pulty: 080 O 1 Prešov 

Vaša značka: V.15838/2013 
V Prešove dňa 22.11.2013 

Vec: Výzva na doplnenie petície - odstránenie nedostatkov - odpoveď 

Dobrý deň, v súvislosti s výzvou na doplnenie petície - odstránenie 
nedostatkov doručujeme nasledovné: 

- osoba určená na styk s orgánom verejnej správy: Ing. Mária Kušnírová, 
Zápotockého 1, 080 01 Prešov - predseda petičného výboru 
v prílohe tohto listu sa nachádzajú dva podpisové hárky, ktoré sú riadne 
očíslované 
osoby, ktoré podporili petíciu, k svojmu menu čitateľne uviedli adresu trvalého 
pobytu 
na každom podpisovom hárku sú požadované údaje o každom členovi 
petičného výboru 

Verím, že uvedené nedostatky sme riadne odstránili, a že naša petícia bude 
braná na vedomie. 

S pozdravom, ,fI

~. 


Ing. Mária Kušnírová, 

Predseda petičného výboru a osoba určená na styk s orgánom verejnej správy 


Prílohy: - podpisový hárok Č. 1 
- podpisový hárok Č. 2 
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Zástupcovia rodičov Rady školy pri MŠ Hwzdos'lavova 10 v Prešove 

Vážený pán JUDr. Pavel Hagyari. primátor 
Na vedomie: 
Komisia MsZ finančná, plánovacia a správy 
mestských organizáci í 
Výbor mestskej časti Č. 4: Mgr. Janetle Langová 

V Prešove, dňa 14.10.2013 

Vec: 
PETíCIA O zaradenie MŠ Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov "8- rok 2014

H 

My, zástupcovia rodičov detí navštevujúcich MŠ Hviezdoslavova v Prešove, 
ktorí sme členmi Rady školy pri MŠ Hviezdoslavova 10 v Prešove, týmto žiadame 
kompetentných zástupcov mesta Prešov o zaradenie našej materskej školy· de 
Plánu investičnej výstavby na rok 2014, ktorí bude súčasťou Rozgočtu mesta 
Prešov na rok 2014 s výhľadom na roky 20151 2016. 

Odôvodnenie: 
Pani riaditeľka MŠ Mgr. Ol'ga Krajnyíková už niekol'kokrát žiadala 

kornpetentné orgány mesta o zaradenie našej MŠ do Plánu investičnej výstavby 
mesta, pričom poukazovala na havarijný stav strechy objektu MŠ • eternit, zlý 
technický stav okien - staré drevené okná, ktoré už nemajú dostatočné 
izolačné vlastnosti, nedoliehajú ... 

Komunikácía pani riaditeľky s kompetentnými orgánmi mesta, ako aj 
príslušné stanoviská, sú v prílohách tejto petíCie: požiadavky na rekonštrukciu 
z rokov 20.0.8 a 201 i. stanovisko k havarijným stavom šetriacej komisie z roku 
2011, opätovné hlásenie o zatekaní strechy z r. 2013, odpoveď mesta Prešov
sekcia strategického rozvoja ...• 

V tejto súvislosti chceme podotknúť, že prvá požiadavka "$l 

rekonštrukciu strechy bola zo strany vedenia MŠ podaná už v roku 2008. 
Ďalši fakt: MŠ Hviezdoslavova. bola podľa dostupných zdrojov zaradená 

do Plánu investične! vQstavby na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 • 2011 
{celková rekonštrukcia -. termin vistavbv 2011,. no vd'alších rokoch sa 
v predmetnom Pláne výstavby už nenachádzala. 

Pri tejto príležitostí chceme· pripomenúť, že našu MŠ viackrát navštívili 
zástupcovia mesta - okrem iných bol u nás aj pán primátor, zástupca primátora, 
a po osobnom zhliadnutí objektu MŠ a vypočutí argumentov zamestnancov MŠ 
prisľúbili pomoc. 

Keďže materská škola doposial' požadované finančné prostriedky na opravu 
nedostala, obraciame sa o pomoc priamo na Vás. 

Pevne veríme, že aj v období všeobecne zlej finančnej situácie sa nájdu 
potrebné finančné zdroje na rekonštrukciu a naša materská škola bude zaradená do 
Plánu investičnej výstavby na rok 2014. 



Ak by sa tak potrebnú rekonštrukciu podarilo zrealizovať, zlepší sa nielen 
komfort výučby detí a celého výchovno - vzdelávacieho procesu, ale v konečnom 
dôsledku dôlqe aj k úspore celkových prevádzkových nákladov potrebných na chod 
Materskej školy. 

V mene petičného výboru: 

Zástupcovia rodičov detí v Rade školy pri MŠ Hviezdoslavova 1 O P~ov:i//
Pavla. Bednárová Ing. ~~da Kušnírová 
Podpis. ,/ Podpis. 

lt..; 
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Zástupca zriaďovateľa v Rade školyprí MŠ Hviezdoslavova 10 Prešov: 

PhDr. Ivan Benko . 


' . ,0, l·,P d o plS. ~:,~A/\"=O\ 
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Túto petíciu podporujú aj rodičia detí navštevujúcich MŠ Hviezdoslavova 10 Prešov: 

Prílohy: 
1. 	 Požiadavka na kapitálové prostriedky na roky 2009 - 2011 - podaná v roku 2008 
2. 	 Požiadavka na rekonštrukciu MŠ v roku 2012 - podaná v roku 2011 
3. 	 Odpoveď na požiadavku - z roku 2011 
4. 	 Stanovisko k havarijným stavom - podané v roku 2011 
5. 	 Zatekanie strechy - hlásenie - podané v roku 2013 
6. 	 Odpoveď na hlásenie "' z roku 2013 
7. 	 Kópia časti rozpočtu mesta Prešov na roky 2009 s výhľadom na roky 2010 - 2011 

Plán investičnej výstavby 



, 

Materská ikola, Hviezdoslavova ul. i!. 10,08001 Preiov 

črslo spis,; I Mestský úrad v Prešove 
7.~é·k a lehota Došlo: Sekcia strategického rozvoja - 1 -03., 2013 uloL8n;g 

oddelenie školstva 
Jarková26 

Váš listčíslo 1zo dňa Naše číslo Vybavuje 1linka Prešov, dátum 
VF 8/03/2013 Mgr. O.Krajnyíkovál051177 34136 1.03.2013 

Vec: Zatekanie strechy - hlásenie 

Riaditeľka Materskej školy Hviezdoslavova lOv Prešove Vám týmto oznamuje, že 

v našej materskej 'škole došlo k opätovnému zatekaniu do priestorov MŠ cez poškodenú 

strechu. Tento havarijný stav pretrváva od roku 2007. 

Napriek tomu, že naša prvá požiadavka na rekonštrukciu strechy bola na Mesto Prešov 

podaná ešte v roku 2008 a opätovne v roku 2011, v zmysle Smernice primátora mesta Prešov 

SP - 46, k odstráneniu tohto havarijného stavu doposiaľ nedošlo. 

Preto žiadam Mestský úrad v Prešove o odstránenie tohto nevyhovujúceho stavu. 

MATERSKÁ ŠKOLA 
Hviezdoslavova 10 

. 1~ESOV G 
(l'1.'7r2 

S pozdravom Mgr.Oľga1<.rajnyíková 


riaditeľka MŠ 


Pnlohy: 

1. Požiadavka na rekonštrukciu MŠ v roku 2012 - kópia 

2. Stanovisko k havarijným stavom - kópia 

3. Plán investičnej výstavby na rok 2009 s výhl'adom na roky 2010-2011 - výňatok 

Tel.: 051n7341 36 e-mail: ms.hviezdoslavova@condomet.sk . 

----- -------- .. _-..._-~ 

mailto:ms.hviezdoslavova@condomet.sk


I 
Príloha k spisu č. E/497-40/2011 

Stanovisko k havarijným stavom 

Dňa 04.10.2011 bola vykonaná obhliadka havarijných stavov v objekte materskej školy 
Hviezdoslavova 10 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov šetriacou komisiou v tomto 
zložení : 

Kra' rl. ' ('ad' l'lc MŠ H' d l 10) /IEfJ..:/0Mgr. Ol' ga ~nyll\.OVa n Ite a Vlez os avova .............7;.... -;.......................... 


Ing. Branislav Vojtek (OSR - MsÚ Prešov) ................~ .... ................... . 


Mgr. František Biroš (OŠKaŠ - MsÚ Prešov) 
) 

Kategorizácia havarijných stavov: 

- rekonštrukcia strechy a podkrovia materskej školy, 

- výmena okien a zateplenie budovy, 

INVESTÍCIA 

Záver : 

Ďalej z uvedeného vyplýva, že havarijné stavy klasifikované v kategórii investície preberá 
a rieši odbor strategického rozvoja z finančných prostriedkov schválených v pláne investičnej 
výstavby (v rezerve na .havarijné sta~ - investície), ako je uvedené v Smernici primátora SP
46 v bode 2.3, písm. d). 

V Prešove 04.10.2011 
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Mnterská škola Hviezdoslavova IO, Prešov 080 01 

9 

Mesto Prešo\' 
OSKaS 
Jarkovú 26 
Prešov 

Evidenčné čislo dolIaj pošty: 

Vaše číslo! zo di'la 	 Naše číslo Vybavuje/ linka Prešov. dátum 
VF45/2011 Mgr. O. Krajnyíko"á! 05) /7734136 14JJ9.2011 

Vec: Požiadavka na rekonštrukciu MŠ v roku 2012 

Riaditeľka MŠ Hviezdoslavova lOv Prešove. v zmysle Smernice primátora mesta Prešov 
SP - 46, dáva poŽiadavku na kompletnú rekonštrukciu MS rekonštrukcia strechy. podkrovia 
a v)'mena okien. 

Zdôvodnenie: 
poškodená strecha spôsobuje zatekanie do priestorov MŠ 

azbestová strešná krytina je zdra\:iu škodlivá pre deti a zamestnancov 

rekonštrukciou podkro"n)'ch priestorov sa odstráni nedostatok priestoru a absencia 

spální, kabinetu a kancelárie vedúcej ZSS 
staré drevené okná netesnia a spôsobujú únik tepla, hlučnosť a prašnosť z ulice. 

Poznámka: 
V roku 2007 došlo k masívnemu zntekaniu do priestorov MŠ cez poškodenú strechu a 

tento havarijn)' stav ohrozoval pn:vádzku MŠ. Naša požiadavka na riešenie tohto havarijného 
stavu bola riešená len provizórnou opravou strechy. z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedok a kompletná rekonštrukcia našej MŠ bola zaradená do Plánu investičnej 
v)'stavby na rok 201 L no doposiaľ nebola zrealizo'vaná. 

MATERSKÁ $KOLA 
HVler.c:to.lovova 1o 

PREWV • 

It: ~~ 
Mgr. orZ Krajnyíková 

riaditeľka MŠ 



Ing. Milena Kollarčíková 
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