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Váš list člslo l zo dňa: 

Vec 

SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Naše číslo: 

10558/2014 

Vážený pán 
PhDr. Martin Lipka 
predseda VMČ č. 3 
Školská 5 
080 06 Prešov- N. Šebastová 

Vybavuje /linka 

Mgr. J. Hnatová 
051/31 00240 

Prešov: 

2. 7. 2014 

Zaujatie stanoviska k odpredaju časti pozemku parc. č. 
KNC 2684/1 na Ul. Wolkerovej, v k. ú. Prešov 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti p. N. Kutajovej, ktorá požiadala o odkúpenie 
časti pozemku parc. č. KNC 2684/1 o výmere cca 24m2 na Ul. Wolkerovej v !cú. Prešov, za 
účelom v)·stavby garáže v radovej zástavbe. 

S pozJnvom 

Príloh\~ 

Žiadosť 
Kópia mapy 
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Naďa Kutajová- Stanková, Wolkerova 8, 080 Ol Prešov 

VEC: Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V Prešove dňa 25.06.2014 

Týmto žiadam Mesto Prešov o odpredaj pozemku na parcele 2684/1 o výmere 24 m2 ostatnej 
plochy, na ul. Wolkerovej v k.ú. Prešov za účelom výstavby garáže, ktorá by bola pokračovaním 
súčasných garáži v radovej výstavbe. 

Garážovanie auta potrebujem predovšetkým z élôvodu, že sa starám o mamku, ktorá je ZŤP. Je po 
operácií obidvoch kolien, kde má umelé kÍby, trpí na vysoký tlak, je po onkologickom ochorení. 
Prejde len niekoľko krokov, často chodíme na kontroly k lekárovi a preto potrebujem mať auto hneď 
k dispozícií, čo nie je možné v nepriaznivom počasí. 

Parkovanie na Wolkerovej ulici je po uskutočnených nadstavbách na okolitých bytových domov 
a omladzovaní obyvateľov v tejto časti mesta čoraz horšie nakoľko pribudlo niekoľko desiatok nových 
áut a parkovacie miesta chýbajú. 

S pozdravom 

Príloha: 

l. Mapa 
2. Zápisnica č. lO/ 2013 zo zasadnutia VMČ č. 3 zo dňa 4.11.2013 





Zápisnica č. 10/ZOB 

zo zasadnutia poslancov VMČč.3 dňa 4.11.2013. 

Prítomní: PhDr. Martin Lipka, MUDr. Peter Klein, Mgr. Mária Čížiková 

Program: 
MESTO PREŠOV M~stský úrad v Prešove l 1 

1. Požiadavky občanov a poslancov Crslo •plsu: Raglstr. malo: 

2.Stanoviská poslancov VMČ č. 3 k útvarom MÚ - 3 -12- 2013 
Znak a la hota 

Doilo: ulolanla: 

PrBohy: Vybawla: 

Ad 1/ Požiadavky občanov. 
Evldenln! lf•lo dolle] polly: 1~ 75''{-~0 l /JJ)_f'?:, 

.l 
-pani Digoňová zo Surdoka požiadala mesto o dokončenie cesty Ku Surdoku, v dru heJ časti a to od 

budovy polfcie po obytné domy na Surdoku. 

Stanovisko poslancov: 

419/2013 VMČ č.3 žiada MÚ o opravu cesty formou vysprávok, na ktoré boli schválené finančné 

prostriedky v roku 2013. 

-

-pani Kutajová, Wolkerova ul. Požiadala poslancov VMČ č.3 o stanovisko k jej žiadosti o odkúpenie 

pozemku na výstavbu garáže vo vnútrobloku Wolkerovej ulice, ide o dostavbu garáže k existujúcim 

radových garážam. 

Stanovisko poslancov: 

420/2013 VMČ č.3 nemá výhrady a súhlasí s odkúpením pozemku a výstavbou garáže. 

-MUDr Lukáč predložil poslancom tieto požiadavky na odstránenie nedostatkov: 

-časť chodníka nad Bjorsonovou ulicou sa prepadáva, ide o nebezpečný stav pre chodcov 

-kontajnery na odpad na Wolkerovej ulici kapacitne nestačia, je potrebné doplniť aj odstavné plochy 

pre kontajnery za bytovým domom Wolkerova 2,4. 

- požiadal o opravu lavičky na Wolkerovej ul.2 /pôvodná/ a výsadbu tují popri ceste Bjornsonova 

a Wolkerova. VMČ č.3 žiada Mú: 

421/2013 

Zaradiť hore uvedené požiadavky na príslušné oddelenia MÚ a pripraviť realizáciu. 

-pp. Redajová a Krylová prišli poslancov informovať o už dlhšie riešenom probléme so spoločnosťou 

Spravbytkomfort a.s. Aj napriek opakovaným sťažnostiam a preukázaným dôvodom pre 

prehodnotenie zateprovania bytového domu na Sabinovskej ul.24-30. sa problém nevyriešil. Uviedli 


