
8 	 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti 

Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 
Mesto Prešov Hlavná 73 

080 O 1 Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným riaditel'om sekcií MsÚ, 

náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 


Váš list čislolzo dňa 	 Naše čislo Vybavujellinka Prešov 
V./VQ./20 1411488 Feckovál31 OO 127 23.9.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 9.9.2014 
Zápisnica VMČ Č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 22.9.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 22.10.2014 

Požiadavka č. 336/4/14 - vo veci chýbajúcich odpovedí. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 83.1. v zápisnici); 
83. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov: 
I . Neobdŕžal odpovede na požiadavky, ktoré adresoval VMČ Č. 4. Zatiaľ dostal len jednu 

odpoveď. 


VMČ č. 1/ žiada príslušné oddelenia, aby zodpovedali na požiadavky zpredchádzajúcich 

zasadnut!. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ a sekcii 
vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 337/4/14 - vo veci informácie ku Kuzmányho ulici. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 83.2. v zápisnici); 
83. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov: 
2. Žiada o informáciu, vakom stave je rekonštrukcia Kuzmányho ulice. Článok z novín 
čaká sa na archeologický príeskum. Údajne ešte stále prebieha majetkovoprávne 
vysporíadanie. Visí to na MsÚ. Samotnú stavbu realizuje PSK, nie MsÚ. 
VMČ č. 1/ žiada o informáciu ku Kuzmányho ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka č. 338/4/14 - vo veci účasti Mgr. Sepešiho na zasadnutí VMČ č. 4. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 83.3. v zápisnici); 
83. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 

Strana 118 



3. Žiadal poslankyňu Mgr. Janette Langovú o prítomnosť Mgr. Sepešího (OVPČ) na zasadnutí VMČ 
č.4, nic je ru, nedá sa nič robiť. 


VMČ Č. 4 žiada, aby sa Mgr. Sepeši zúčastnil najbližšieho zasadnutia VMČ č. 4. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 339/4/14 - vo veci hluku šíriaceho sa z amfiteátra a neporiadku. 
(I. Požiadavky pritomných občanov; bod 83.4. v zápisnici); 
83. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 
4. Minulý týždeň bola schôdza - OZ Táborisko. Hluk šíriaci sa z amfiteátra a neporiadok. 

Ten, kto povolí činnosť, má zabezpečiť, aby ostal poriadok po každej akcii. 

VMČ Č. 4 žiada, aby bol oboznamovaný so všetkými pripravovanými podujatiami na 

amfiteátri. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ v súčinnosti 
s MsP 

Požiadavka Č. 340/4114 vo veci zaradenia Dilongovej ulice do zoznamu opráv MK 
a pokosenia danej ulice. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 83.5. v zápisnici); 
83. Dušan Dqjča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 
5. Žiadosť o pokosenie Dilongovej ulice a opravu cesty a chodníka na Dilongovej ulici. 

VAfČ Č. 4 žiada, aby bola zaradená Dilongova ulica do zoznamu opráv MK, zlÍroveň žiada 
o pokosenie danej ulice. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 34114/14 - vo veci zaradenia Puškinovej ulici do zoznamu 
zjednosmernených ulíc. 

(I. Požiadavky prítonmých občanov; bod 83.6. v zápisnici); 
83. Dušan Dqjča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 
6. Problém S parkovaním v oblasti Táboriska. Občania požadujú parkovanie aj na Puškinovej 
ulici. Poslanec PhDr. Ivan Benko dopÍňa - auto na aute na Táborisku. poprosiť MsP 

o kontrolu. Dilongova ulica je obsadená nonstop, prehodnotiť Dilongovu a Krátku ulicu so 

státím autobusu. Autobus na Krátku, nie Dilongovu. Upraviť Dilongovú. 


Ing. arch. Jacová fOHAMaÚP) - zjednosmernenie ulice je nelogické. 

Ing. arch. Ligus (OHAMaÚP) - problém Táboriska riešený pár rokov dozadu. Teraz sa rie!i! 


problém Krátkej ulice - dobudovanie parkoviska vedľa cintorína. Budúci rok sa môže spraviť 


dopravný prieskum, kde je opäť kritická situácia. Spravia sa opatrenia. A treba spraviť ďalšiu 


etapu. 80 % parkujúcich áut tam nemá, čo robit: 


Poslankyňa Mgr. Janette Langová žiada, aby do zoznamu zjednosmernených ulic bola 

zaradená aj Puškinova ulica na základe požiadaviek obyvateľov tejto ulice. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
v súčinnosti s MsP 
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Požiadavka Č. 342/4/14 - vo veci budovania verejných parkovísk v meste z rozpočtu VMČ 
č.4. 

(L Požiadavky prítomných občanov; hod 84.1, v zápisnici); 
84, Emil Osavčuk, K amfiteátru l, Prešov: 
l, Vauguste žiadal, aby bola predložená 117 z VMČ na investičnú výstavbu a údržbu 
detských ihrísk, V zápisnici ich nenašieL Pre rok 2014 MsZ v Prešove schválilo 50 tis, € na 
investičnú výstavbu, Z tak málo peňazí VMČ č, 4 rozhodol, že sa za 30 tis, € vybuduje 
vcrejné parkovisko na Krátkej ulici pre cudzích klientov, a nie pre občanov MČ č, 4, Prečo sa 
nebudujú verejné parkoviská z rozpočtu mesta, ale z rozpočtu MČ č, 4, Peniaze sa majú 
použiť pre zlepšenie ŽP vobytných zónach MČ č. 4, a nie na budovanie verejného 
parkoviska. 
VMč č. "vyčlenil financie na základe mnohých požiadaviek obyvateľov Táboriska - najmä 
na ulice Moyzesova a Krátka, ktorí sa mnohokrát sťažovali na parkujúce autá 
znemožňujúce im pr(stup do ich dvorov. Počas smútočných obradov je dopravná situácia 
najmä na týchto uliciach neúnosná, preto sa VMČ č. " rozhodol riešiť statickú dopravu na 
Táborisku. Zároveň by to mal byť prvý krok ako riešiť rekonštrukciu zelených pásov. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 343/4/14 - vo veci zoznamu priorít investičných akcií VMČ Č. 4. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 84,2, v zápisnici); 

84, Emil Osavčuk, K amfiteátru l, Prešov: 

2, Nedostal odpoved' - na ktoré priority MČ č, 4 sa použije 117, I, j. 7 tis € a ďalších 


nerozdelených 80 tis. €, čo predstavuje čiastku 11428 € - spolu je to 18428 €, 

Investičné akcie VMČ 4 boli zverejnené v júli 1014 ako dodatok k zápisnici! Emil Osavčuk 

obviňuje poslankyňu Mgr. Janette Langovú z klamstva, že 1/7 VMČ z investícií nie je 

v zápisnici. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 344/4/14 vo veci riešenia zmeny obslužnosti na zastávke ul. Lesík 
delostrelcov. 


(L Požiadavky prítomných občanov; bod 84,4, v 7..ápisnici); 

84, Emil Osavčuk, K amfiteátru 1, Prešov: 

4. Žiadosť o zmenu obslužnosti zo 120 min, na 60 min. Zastávka MHD, ktorá nevyhovuje 
občanom na uliciach Lesík delostrelcov, Plzenská, K amfiteátru, pretože z centra mesta má 
autobus 120 min, obslužnosť, Podra odborníkov min, obslužnosť by mala byi' 60 min. nie 
120 min, Chýbajúca občianska vybavenosť v tejto lokalite, Chýbajúcich 2400 € na rok, aby 
DPmP, a, s" zabezpečil 60 min, obsluŽllost', Napíšu žiadosť prezidentovi SR. aby každý 
mesiac poslal na účet Mesta Prešov 200 ktoré rozdáva zo svojho platu pre občanov, ktorí 
nevedia vyriešil' problém (príloha č, l), 

V1IIČ č. " opakovane žiada predstavenstvo DPmP, a. S., aby riešilo zmenu obslužnosti 
na zastávke uL Lesík delostrelcov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka Č. 345/4/14 vo veci upozornenia vlastníka nehnuteľností na Pavlovičovom 
námestí Č. 38 a pokosenia ihriska za Psychiatrickou liečebňou 
na Sládkovičovej ulici. 

(L Požiadavky prítOmných občanov; bod 85.,2. a 3. v zápisnici); 
85. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov: 
2. Pavlovičovo nám. Č. 38 - omietka a 7.arastené trávou. 
3. Žiadosť o pokosenie ihriska, vysoká tráva - súkromný pozemok za Psychiatrickou 
liečebňou na Sládkovičovej ulici. 

K bodu 2 a 3 VMČ č. 4 žiada, aby MsP riešila problém upozornením vlastníka 

neJmuteľnosti. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 346/4/14 - VO veci zapáchajúceho kanála na Pavlovičovom námestí. 
(L Požiadavky prítOmných občanov; bod 85. 4. v zápisnici); 
85. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36. Prešov: 
4. Žiadosť o odstránenie zapáchajúceho kanálu na Pavlovičovom námestí. 


VMČ Č. 4 žiada príslušné oddelenie o riešenie problému s kanálom. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 347/4/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k zriadeniu kaviarne/berne na 
Pavlovičovom námestí. 

(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 85. 5. v zápisnici); 
85. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov: 
5. Proti zriadeniu kaviarne/herne na Pavlovičovom námestí. Je to súčasť bytového domu. 


jedna kaviareň sa už v blízkosti nachádza. Obyvatelia chystajú petíciu. 

Ing. arch Jacová (OHAMaÚPj: pred tým lam bol sklad/zelenina. bolí sťažnosti na 

zásobovanie skoro ráno atd: Prenajíma/el' chcel len kaviareň do 22 hod., nie herňu. Treba 

v rámci konania napísat'pripomienky v rámci pripomienkového konania. 

Ing. arch Hakučová OÚR): rozhodujúce slovo má hygienik, Odporúča napísať hygiene 
nestotožnenie sa s ďalšou krčmou a dopyt na obytnú zónu. Zastrešujú to hygienici. Ak hy to aj 

napriek tomu holo kladne vyhodnotené od hygienikov, je potrebné napísať námietky. 

VMČ Č. 4 je proti zriadeniu kaviarne/herne v tejto lokalite. 
Požiadavka odstúpená na ''Ybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÍJ 

v súčinnosti so sekciou strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 348/4/14 - vo veci úpravy Záhradnej ulice 15-17. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 86. 1. v zápisnici); 
86. Jozef Mulík, Záhradná, Prešov: 
l. Žiada o úpravu Záhradnej ulice 15-17. Nádvorie minimálne 30 rokov neupravované, keď 
prší, neodteká voda, je potrebný nejaký odtok. 

VMČ Č. 4 žiada o preverenie skutkového stavu na mieste príslušné oddelenie aiiada 
o spatnú informáciu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čillností MsÚ 
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Požiadavka č. 349/4/14 - vo veci uverejnenia výsledkov súťaže "Najkrajšie mesto na 
Slovensku - Prešov". 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. l. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč , 17. novembra, Prešov: 
l. Vyjadril nespokoj nosť s našimi novinami, kde boli uverej nené výsledky súťaže "Najkrajšie 
mesto na Slovensku Prešov". Nie je to pravda. Na internetovej stránke 
www.slovakregion.sk je poradie úplne iné, Prešov bol až na 29. mieste. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 350/4/14 - vo veci chýbajúcej odpovede na požiadavku, aká je kvalita 
vody. 

(1. Požiadavky prítomných občanov ; bod 87. 2. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
2. Neobdŕžal odpoveď na požiadavku - aká je kvalita vody. 
VMČ Č. 4 žiada, aby sa príslušné oddelenia zaoberali požiadavkou občana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebnébo úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 35114/14 vo veci umiestnenia dopravnej značky "smer 
Košice" na UJ. 17. novembra. 

(I. Požiadavky pritomných občanov; bod 87. 3. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
3. Žiadosť o zmenu umiestnenia dopravnej značky "smer Košice" na Ul. 17. novembra, 

nakoľko autá zachádzajú do nesprávnej ulice. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebnébo úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 352/4/14 - vo veci orezu sucbého stromu na Ul. 17. novembra a posúdenia 
topoľov pri moste. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. 4. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
4. Žiadosť o orez suchého stromu na Ul. 17. novembra a posúdenie topol'ov pri moste, je ich 
veľa, sú vysoko alergické. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 353/4/14 - vo veci zákazu pálenia lístia a pol'nohospodárskych produktov 

na záhradácb. 
(I. Požiadavky pritomných občanov; bod 87. 5. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
5. Žiadosť o zákaz pálenia lístia a pol'nohospodárskych produktov na záhradách. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 
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Požiadavka Č. 354/4/14 - vo veci preverenia bilbordov na Ul. 17. novembra. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. 6. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
6. Preverenie zabetónovania bilbordov a vydania stavebného povolenia na Ul. 17. novembra. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka č. 355/4/14 - vo veci stojacej vody po daždi na chodníku Ul. 17. novembra. 

(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. 7. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
7. Spravený chodník na Ul. 17. novembra, avšak po daždi tam stojí voda. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 356/4/14 - vo veci zábradlia na križovatke ulíc 17. novembra 

Škultétyho. 

(1. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. 8. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
8. Zábradlie na križovatke na Ul. 17. novembra - Škultétyho je v dezolátnom stave. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 357/4/14 - vo veci nedokončeného plynového potrubia na križovatke 

ulíc 17. novembra - Škultétyho. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. 8. v zápisnici) ; 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
8. Na križovatke ulíc 17. novembra - Škultétyho v zákrute pri okraji trčí nedokončené 
plynové potrubie. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 358/4/14 - vo veci chýbajúcich obrubníkov, dlažby, pozostatkov kameĎov, 

betónu a dopravných značiek bez ocele na Škultétyho ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 87. 9. v zápisnici) ; 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
9. Chýbajúce obrubníky, dlažba, pozostatky kameňov , betónu a dopravných značiek bez ocele 
na Škultétyho ulici. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 359/4/14 - vo veci žiadosti o opravu chodníka - vstup do areálu KOaLA. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 87.10. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
10. Žiadosť o opravu chodníka - vstup do areálu KOaLA. Po daždi je tam vel'ká mláka. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka Č. 360/4/14 - VO veci ,,"yčistenia Budovatel'skej ulice. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 87. ll. v zápisnici); 
87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
11. Žiadost' o vyčistenie Budovateľskej ulice - lístie a neporiadok. 

Požiadavka odstúpená na ""ybavenie sekcii vnútornej sprh"y a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 361/4/14 - vo vecí informácie vakom štádiu je parkovanie na 
Pavlovičovom námestí. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 88. 1. v zápisnici); 
88. Andrea Kmecová, Wolkerova 4, Prešov; 
l. Žiadost' o infomláciu, vakom štádiu jc parkovanie na Pavlovičovom námestí - 5 
parkovacích miest - otázka na Ing. arch. Viktora Tkačíka. 
Ine;. arch. Jacová fOHAMaÚP) sú tam stromy a nie je možné pomedzi stromy parkovacie 
miesta. 
Bolo odpísané stanovisko, kde je to možné. Ing. arch. Viktor Tkačík tvrdí, že je to možné. 

OHAMaÚP bol požiadaný o stanovisko od Ing. arch. Viktora Tkačíka. 


VMČ Č. 4 žiada preverenie skutkového stavu na mieste. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 362/4/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k listu č. M/2014/l0303 zo dňa 
4.8.2014. 

(lV. Stanoviská;); 
SMaE, list Č. M/2014/10303 zo dňa 4.8.2014, "'Yžiadanie si stanoviska od VMC Č. 4 
k dlhodobému nájmu časti pozemkov (príloha č. 2, 3 a 4). 

VMČ Č. 4 súlllasÍ. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii ma.íetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka Č. 363/4/14 - vo veci revitalizácie a rozšírenia detského ihriska 
vo vnútroblokovom dvore častí uHc 17. novembra, MDŽ 
a Sedliackeho povstania. 

( V. Internetové a písomné požiadavky; 1. bod v zápisnici); 
l. Požiadavka Mgr. Lenky Pribulovej o revitalizáciu a rozšírenie detského ihIíska 
vo vnútroblokovom dvore častí ulíc 17. novembra, MDŽ a Sedliackeho povstania (príloha 
č.5). 

VMČ Č. 4 SúhlasÍ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 364/4/14 - vo veci posúdenia vhodnosti priechodu pre chodcov na 
Budovatel'skej ulici. 

(V. Internetové a písomné požiadavky; 2. bod v zápisnici); 

2. Požiadavka obyvateľov na Budovateľskej ulici na priechod pre chodcov (príloha č. 6). 


VMČ č. 4 žiada ODEaŽP o posúdenie vhodnosti priechodu pre chodcov v danej lokalíle. 


Požiadavka odstúpená na ""ybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Strana 7/8 



Požiadavka č. 365/4/14 - vo veci poškodenej časti obrubníka na Svätoplukovej ulici. 
(l. Požiadavky VMČ č. 4; bod l. v zápisnici); 
l. Požiadavka VMČ č. 4 - poškodenie časti obrubníka na Svätoplukovej ulici (príloha 
č.7). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 366/4/14 - vo veci doplnenia do zoznamu údržby MK z rezervy VMČ č. 4 
pre rok 2014 - súvislú opravu chodníka na Urbánkovej ulici. 

(I. Požiadavky VMČ č. 4; bod 2. v zápisnici); 
2. Požiadavka VMČ č. 4 o doplnenie do zoznamu údržby MK z rezervy VMČ č. 4 pre rok 
2014 - súvislú opravu chodníka na Urbánkovej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 367/4/14 - vo veci preverenia prepadávajúceho sa úseku na vozovke pred 
domom na Vajanského ulici č. 43. 

(I. Požiadavky VMČ č. 4; bod 3. v zápisnici); 
3. Požiadavka predsedníčky Mgr. Janette Langovej - preverenie príslušného oddelenia 
na prepadávajúci sa úsek na vozovke pred domom na Vajanského ulici č. 43 . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 368/4/14 - vo veci opakovanej žiadosti o opravu chodníka na Jarkovej 
ulici č. 21 z rezervy VMČ č. 4. 

(I. Požiadavky VMČ č. 4; bod 4. v zápisnici); 
4. Požiadavka VMČ č. 4 - opakovaná žiadosť o opravu chodníka na Jarkovej ulici č. 21 

z rezervy VMČ č. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 369/4/14 - vo veci rozdelenia investičných akcií VMČ č. 4. 
Dodatok k zápisnici VMČ č. 4 - september 20 14 - Rozdelenie investičných akcií VMČ 

č. 4 - 50 000 € (pozri prílohu). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

MESTO pnEŠOV 
Mcst'Ský úrad 

S EKCIA VNUTORNI'J SPR ÁVY 
A VEREJ~,l'i C H CINtl OSTI 

Odceler.. rn.I:.LiI~r~r-\'.. N;'IIV a ~4·.'h)'C1l ~ltlt~ 
080 01 P re~o" UJ 

,.- ..------:==:> 
~.,...........-


PaedD r. Jozef Smetana 
vedúci oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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Príloha Č. 2 

SMaE, list Č. M/2014110303 zo dňa 04 . 08. 2014, vyžiadanie si stanoviska od VMČ Č. 4 k dlhodobému 
nájmu časti pozemkov. 

9 
Sf.:K<.:rA M.J\JIrrKOV.... A J:KONOMJCK.:\ 

- oddclf'ni t me.~(sfu!ho mAjetku

"Oed~nl 
Ma... .llintl'te LIlAI:~'1Í 
PotJ"• .\á Khrbb l . II 

......... (IIJoJ .. cI'wJ 
 Y)'boo_ ' ........ ...-.
r.1I-i1m1:~tit)3 Jl; Dr. Otll;'-8 KOI:l~ 4.' .lOH 
t .iL 1 1 479~.2014 03 li:] J(tO;U9 

tI.."-I·O dlhodobý paPilom po:gmlFp • jim.ť n 'IIpo..'jlk" 

Na z.iklado:: iillooui p.i.na MIr. lmri..:; ha GifUka, F~"'Dulkänskc n.lm-.,(;.: SA, OgO 01 rn:.oJ\'. 
tt~· ži~1l v dlhodotlý pl't'llájom h.ti ponlDka poUle. 1::. J(Ne '679/2 u ..rymero ec.\ 20 ml. Z.n.""t1~ 
pk:.c'h:-: A Il&ll\!orio::, ocapi~.l.Mh(l na LV I:c. 6492 , k . O. Prciov. flD ktDC"nm pod scnod~(lcflm Clio lWhá\}a 
pner;tor vh<odllS' &k.o dCp'lYLil nl! u lofcuie l.:llchcrn.., f'lIII dobu 2IJ rn.kov. r.a c;..,nu \ EL'Rlrok, Vt... 
tilldAJl"Ie o .al ....jIouc sttnovi,laI.. 

. ,. "~o ·''-'i., 'o: ,..,.~"",~"
" ": .' --,,--'::" :-. ' '-. ':"·'f,:~c . 

S pozdrAv om .....~....~ ' : ~~.i: ~·~· 

." 

"~V·~ľ 

JUDr. Lt_r1n.a h (Wil 
n:d6ca ~xldcl 

PniOO)" žiadon' 
~.w.id .. 

_""u...~"'_. '......... "."-ll, "'_ \, ... . ' ...c;~),}'OO I '" 
 F:>.o: ."'(f; ')77JJIAI E .__ "_"~""._,,,," '--'......~.. oio 



Príloha Č. 3 

~ , I) 

~~.!l!!!it!L(.;mAšEK. Fronlill....,I,< n.m.~(I~1I n I rR r. Š O V. "I. :0915 917 372. 
JlSI . 7l.L22~ ~~ltilr~~ch. i 'u':gmJliJ.cun:'. 

V Pr~~\)Yt! 19 . ji,"" 20)~ 

.... !. . :.,':' ~. 

: :, : ' 


" '." ::., 
. r:.; ".::.. !: l.;: .' 1\-1t:5010 Prt"~o\'-_ .._.._._~: 

I\h'Mskj' úrad 
ul..lirko\o'j" . .. ·'-~.r'j'·i?rh-.;~

'~-~'. , ....- ','- _ . ':L.~ _ ...,./- J'P.t./, 
OSO 01 Prcšo,"' 

Vec: 7.•• du,l' II U!hiHJoh~' prcnójum j)L"'ieuor'U. 

v roku ~tl13 SiDl"ll l1a Fra ..'!~ iH:.ftnskon, n~l".l . n,1 sve-je 1'l~!\}t1jy' in~{3.lov:\1 bC1:cllém \' sfll'\!le nielcr. 

lvyrazniť !ikulc.lC lléh\} dU'::f1ét Vj:.:p-.o·.:, fi l l' 1).; n:i i.. ':!' n~lllleslic , ~.('I sa 5trĽl1C1 s ,,:dmi pozit';vnoll 

OdOl"'L,)'.1 l!ObL:l:tIHl\: () miv~ln·\li\... ;".', 1I ; t:siL..; . '1::·lIu InKU ~:: n ' ohit'(.b<il l\'Hl'b~, lIo'w'~no r..d:-il~mi:l 


\. zi\'olm'j vdkoSll. J,;l"~' )ud,,' \1) ••;;,ml1C.rH!n~ í·&..~ C i IlWII!(h'all~ lia 1:·allli~l.:iln!i)(,c'm n~m~~lj tJ milTlu 

~ChD ho 'ttude !TCr.t\ uh.hť, 


V záJu'ack 'Jmcni:l pod 5(:flodiskom nl:l Kmt't"ó"(1 ~lrl)l11(lrn.dit: Je: :-n:~vyll :.t.1VJln>· ~ Ina:::ne 

z8~ťdtlan~' príeqor ok()lo 20m2 plr.}· "dPUÓI, !<!or)' fly "tKJ! P' ~ ~i.I{lt.t.ói vh(Jdn)' alw dep;...lZí~ Ild 


... Ic-'elllc bet~en:m:i il z:irovcfl by mohf)l hy!' ~';pT;:;\LlpnCH~' \'~e.ill(J:-;ti ~j nlimo Vi.íl.'C'~. Cin: by 

pľ~blJcla c~!o1\x:nc ď3lš~(i utr::t.kL:iH \-' ITlC'"SLe :m~ UUL:Ia-tid .. :lle lj pre [Uri :-:.lo\". Vr;e~tor .ic nutne 


('«00'1"-'0"'( . • . ' oo.f1'."l.....L í'~ ... ./.Ne g".'I/2, LI -- (",hr
7-:t tlmtC UC:e>IUlrc,t.w.da:TI II dl hc.ujo by p(en3J('mŕpTlI:s.tClru ma L'bdoblC nlm.:?O roko .,· 7.<.1 


s)"nhQlickú ·cťnLt''i.~ !13\ľr.U.1Cm mag,lstrtltll !)l1ll~lJpTái:u \' ;ejlO \-'t"c.:i rlll 1Jikludc ·U'luhoneor..ia 


zlntll\'; CL sj'lcdupťáí.:i . 


Z.a kl"Hln~ vylhl"''''níc mojej fbdosti v~m \'opN":d ď ... l,mjem. 

S oNou 
M~r. Imrích liIRA~U, 

1/ 41~ 

~ <MF"") U_~1 \' '/J.{',./.JI/ 

,u o:..,rt~ ~ d'o\~ 1'J---.~' 

http:i.I{lt.t.�i
http:ikulc.lC


~r----Y---------------------r------~ 
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Príloha Č. 5 

Mv. l.ent:iI Prb.IkWá 17.novembra U7 080 01. Pre!ov 

MI!5bt;ý ÚRd 

prešov 

Prešov 5 .' . 2014 

Vec n!Vib1iÚc:ia ~ •......u. . 1Iie dftstého ihrisla 

T"fmtD žiadam meSt:JU ustupilástvo o nMtalDdu a rmšnnie detského ihrisb YO vnútornom 
dvoreĎsti "'17.no.embn. MDŽaSecbdtího~. 

(. _dy'" dôwduv,_ o L) voinwnu p;eslwv_ ~ _ roty ........ 


~otw.Wi...,.. ) 

2.' rSOnitrUkCiU drii..UJIY n il ho~ 

3.) """ý ....... no IOVKI<Y 


4.) ...tonitnokc:iil ~ bmenného bez...., atetJo jeho premenu na malú fontánu 

(obnCWtl je možní aj ilko S.noswb'; projRkt .... úd!R.... ZilhC'--'ýdI YOdnÝth irlŠbIiiciIl 

Nové prvky : 4 .) VYtVOrBtie hr.m; plochy ru. 1opt0iV.! hry 

inimIiic::R tul' • ;dIt br"iÍnok 

5.) d_ šmýIooJka 

6. ) -Vdomček 

7.)~1_ 

U porDlLm enie daku;.n 

VMČ súhlasÍ. 



Priloha Č. 6 


I. Požiadavka obyvatel'ov na Budovatel'skej ulic i na priechod pre chodcov. 

VMČ žiada oDEaŽP o posúdenie vbodnosti priecbodu pre cbodcov v danej lokalite. 



Príloha Č. 7 


I. Požiadavka VMČ Č. 4 - poškoden ie časti obrubníka na Svätoplukovej ulici . 


