
s MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností 

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 číslolzo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.IVQ./20 14/1488 Fecková/31 OO 127 23.10.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 6.10.2014 
Zápisnica VMČ Č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 20.10.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 19.11.2014 

Požiadavka č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 
problému. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 90. v zápisnici); 
90. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov - kanalizácia - zápach - Pavlovičovo 


námestie 36 - opätovne urguje tento problém. Prečo nikto nedal odpoveď na tento problém, 

keďže monitoring kanála bol vykonaný ešte minulý rok. 

VMČ Č. 4 žiada oddelenie VPČ, aby dalo VVS, a. S., preveril' situáciu a zároveň požaduje 

písomnú správu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 372/4/14 - vo veci vyčistenia kanálov v meste. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 91. l. v zápisnici); 
91. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 
l. Nedostal odpoveď na svoju požiadavku týkajúcu sa kanalizácie v celom meste - opätovne 

sa pýta - kedy budú kanály v celom meste vyčistené. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 373/4/14 - vo veci uvedenia do pôvodného stavu porfýrovej dlažby pri 
vyústení Jarkovej ulice na Hlavnú ulicu. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 91. 2. v zápisnici); 
91. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 
2. Porfýrová dlažba pri vyústení Jarkovej ulice na Hlavnú ulicu - kedy bude daná do 
pôvodného stavu, keďže je tam teraz len asfalt. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 374/4/14 - vo veci havarijného stavu mosta Pod Táborom. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 91. 3. v zápisnici); 
91. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 
3. Pod Táborom opadáva z mosta, je to havarijný stav! 

VMČ Č. 4 žiada o stanovisko oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka č. 375/4/14 - vo veci opravovy porfýrovej dlažby, chýbajúcich stromov 
na Záborského ulici a chodníka na Moyzesovej ulici pred 

Domom smútku. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 92. 1., 2. a 3. v zápisnici); 
92. Ján Haluška, Vajanského ulica, Prešov: 
I. Kedy sa bude opravovať porfýrová dlažba. 
2. Záborského ulica, celý chodník je vyasfaltovaný, aj keď on požadoval , aby bol zatrávnený, 

nie je tam ani jeden strom. 

3. Nedostáva odpovede od mesta! Chodník na Moyzesovej ulici pred Domom smútku je 

v havarijnom stave. 

VMČ Č. 4 požaduje, aby sa vyjadrili jednotlivé sekcie. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 376/4/14 - vo veci doloženia certifikátov na nové verejné osvetlenie 
v meste. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 92 . 4. v zápisnici); 
92. Ján Haluška, Vajanského ulica, Prešov: 
4. Či boli použité certifikované výrobky pri výmene osvetlenia v celom meste, či spÍňajú 

všetky certifikáty, keďže podľa neho ide o svetelné znečistenie. 


VMČ Č. 4 požaduje, aby sa vyjadrili jednotlivé sekcie a doložili všetky potrebné certifikáty. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejnýcb činností MsÚ 


Požiadavka č. 377/4/14 - vo veci doloženia platných povolení k bilbordom. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 93. 1. v zápisnici); 
93 . Cyril Jurč , 17. novembra, Prešov: 
1. Bilbordy na sídl. III (reklamné zariadenie) , či mali povolenie - odpoveď z úradu, že 

povolenie majú. 

VMČ Č. 4 požaduje doložit' platné povolenia k bi/bordom. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka č. 378/4/14 - vo veci posunutia značky .. Košice" na UJ. 17. novembra. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 93. 2. v zápisnici); 
93. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
2. Posunúť značku Košice - odbočujú na U1.17. Novembra Č. 2 - 64 (za uličku). 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka Č. 379/4/14 - vo veci prehodnotenia suchých stromov na Ul. 17. novembra. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 93. 3. v zápisnici); 
93. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
3. Suché stromy na UL 17. Novembra. 

VMČ č. 4 požaduje orezal', prehodnotit', prípadne odstránit' a nahradil' novými. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


v súčinnosti so sekciou stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 38014114 - vo veci stanoviska a zdôvodnenia použitej alternatívy tienenia 
výhl'adu z vodárenskej veže. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 94.1. v zápisnici); 
94. Madziková M., Moyzesova č. 48, Prešov: 

L Podnet sa týkal tienenia v)'hl'adu z Vodárenskej veže, ktoré mali brániť výhl'adu do 

priľahlých záhrad údajne boli schválené 3 alternatívy, ale realizovala sa iná, ktorá 

nevyhovuje, lebo problém sťažovateľov. 


VMČ č. 4 žiada oddelenie VPČ, aby podalo stanovisko a zdôvodnenie danej alternatívy, 

pokiaľ je to možné, aby sa využila ešte alternatíva, ktorá bola schválená obyvate/'mi. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činnosti MsÚ 


Požiadavka Č. 38114/14 - vo veci opravy chodníka pred domom na Jarkovej č. 21, 
osadenia odpadkového koša na Jarkovej ulici a v úseku 
medzi Weberovou ulicou a Tkáčskou ulicou 
a pristavenia vel'kokapacitného kontajnera na Baštovej 
ulici. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 95. v zápisnici); 
95. Renáta Chudá, Jarková č. 21, Prešov: - v prílohe Č. I bod l, 3 a 4. 
VMČ Č. 4 odmieta stanovisko, že táto požiadavka nebola a nie je finančne krytá - bola 
riadne zaradená do zoznamu požiadaviek na bežnú údržbu v roku 2013, ako aj v roku 2014 
- po pracovnom stretnutí s primátorom a riaditeľom sekcie dohodnuté, že sa v septembri 
začne oprava chodníkov na Jarkovej ulici, preto sa opakovane pýta, kedy sa tak stane. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 38214/14 - vo veci osadenia betónových kvetináčov pred domom na 
Jarkovej ulici 21. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 95. v zápisnici); 
95. Renáta Chudá, Jarková č. 21, Prešov: - v prílohe č. l bod 2. 
Požiadavka odstúpená na 'vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÍJ 
v súčinnosti so sekciou vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 383/4/14 - vo veci upozornenia majitel'a na prepadávajúcu sa strechu 
domu na Hlavnej ulici 25. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 95. v zápisnici); 
95. Renáta Chudá, Jarková č. 21, Prešov: - v prílohe Č. l bod 5, (1. ods.) 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka č. 384/4/14 - vo veci venovania pozornosti vereJnym priestranstvám 
v lokalite ulíc Jarková a Weberova.. 

(1. Požiadavky prítomných občanov; bod 95. v zápisnici); 
95. Renáta Chudá, Jarková č. 21, Prešov: - v prílohe č. 1 bod 5. (2. a 3. ods.) 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 385/4/14 - vo veci osadenia košov od Požiarnickej ulice k hale (okolo 
Torysy). 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 96. v zápisnici); 
96. Andrea Kmecová, Wolkerova č. 4, Prešov 

Požaduje, aby boli osadené koše od Požiarnickej ulice - k hale - (okolo Torysy). 


VMČ Č. 4 žiada, aby požiadavku zrealizovalo oddelenie VPČ. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 386/4/14 - vo veci prešetrenia podnetu týkajúceho sa Kúpeľnej ulici č. 1 . 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 97. 1. v zápisnici); 
97. Miroslava Kobeláková, Kúpeľná č . l, Prešov: 
I. Výskyt švábov v ambulancii - odkedy je záložňa otvorená. 


(L Požiadavky prítomných občanov; bod 97. l . a 3. v zápisnici); 

98. Monika Krupková, Kúpeľná č. l , Prešov 
l. Kúpe\'ná l - zdravotnícke zariadenia - nebytové priestory boli odpredané p. Mikovi - je 


tam záložňa - vykonať kontrolu zo strany SOI. 


VMČ Č. 4 žiada mesto, aby oslovilo hygienu a prešetrilo podnet. 

VMČ Č. 4 žiada preverif' zmluvu o odpredaji daného nebytového priestoru. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 387/4/14 - vo veci zle vyspádovaného chodníka na Kúpel'nej ulici 1. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 97. 1. a 2. v zápisnici); 
98. Monika Krupková, Kúpeľná č. l , Prešov: 
2. Zle vyspádovaný chodník podmáča bytovku. 


VMČ Č. 4 žiada preveriť, akým spôsobom sa dá zabránil' stekaniu vody do bytovky? 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 388/4/14 - vo veci monitoringu Vajanského ulice od Metodovej ulice 
k Duklianskej ulici. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 99. I . v zápisnici); 
99. Ing. arch. Tkačík, Prešov: 
l. Na Vajanského ulici smerom od Metodovej ulice k Duklianskej ulici parkujú motorové 

vozidlá v ZS a zároveň niektoré bránia vo výjazde z objektov. 

VMČ Č. 4 žiada monitoring z MsP. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 


Strana 4/7 



Požiadavka Č. 389/4/14 - vo veci problému s kanalizáciou na Škultétybo ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 100. v zápisnici); 
100. Andrea Svecová, Skultétyho 19, Prešov: 
l. Problém s kanalizáciou na Škultétyho ulici. 
Poslanec PhDr. Ivan Benko sa vyjadril k lomu problému, že kanál je zaťažovaný 


prečislenie nepomôže, požiadavku zaradiťdo investície rekonlitrukcia ulice. 

Ing Širge/, vedúci ODEaŽP - 8. 10.2015 bude dokončená Nábrežná komunikácia- nákladná 

doprava má byť odklonená zo Škultétyho ulice. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 390/4/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k osobitnému určeniu 
prevádzkovébo času. 

(lV. Stanoviská; bod 30. v zápisnici); 
30. SSR 'vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné Ul'čenie prevádzkového 
času. 

II Bar GORlZIANA CAFFÉ, Weberova 2 do 02.00 h Po-St 10.00 h - 03.00 h 
Eva Raševová, 082 12 Trnkov Pia 10.00 h - 03.30 h 
zmena prevádzkového času So 17.00h-03.00h 

Ne zatvorené 

21 	Mobilné telefóny + príslušenstvo, Hlavná 66 Po-Pia 09.00h--13.00h 13.30h-17.30h 
Mgr. Jaroslav Mišian, 080 05 Prešov So 08.00 h - 12.00 h 
nová prevádzkareň 

3/ Odevy PRINCESSA, Hlavná 93 Po-Pia 13.30 h _. 17.30 h 
Mária Vagaská, 080 O l Prešov So, Ne zatvorené 
zmena prevádzkového. 

41 Plastové okná, Hlavná l30 Po-Pia 09.00 h - 17.00 h 
OKNA, S.r.o., 044 42 Rozhanovee Ne zatvorené 

nová prevádzka 

51 	 Umelecké diela, Hlavná 62 Po-Pia 09.00 h - 17.00 h 
Bc. Helena Vožňáková, 093 Ol Vranov/Topl'ou So, Ne zatvorené 
nová prevádzka 

61 Donášková služba PIZZA BUTIKEN, Budovateľská 38 Po-St 10.00 II - 22.00 h 
Marek Marguš, 080 Ol Prešov Pia, So 10.00 h - 0100 h 
zmena prevádzkového. času Ne zatvorené 

VMČ Č. 1/ súhlasí. 
Požiadavka odstúpellá IIa vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 391/4/14 -vo veci stanovísk VMČ č. 4 pre OMM. 
(IV. Stanoviská; bod 38 .. 39. a 40. v zápisnici); 

• 	 38. S~ÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k predlženiu nájmu. Príloha č. 2. 
VMC Č. 1/ súhlasí. 
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• 	 39. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k predaju pozemku. Príloha Č. 3. 

VMČ Č. 4 nesúhlasí. 


• 	 40. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k predlženiu nájmu. Príloha Č. 4. 
VMČ Č. 4 súlllasi. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÍJ 

Požiadavka Č. 392/4/14 - vo veci osadenia lavičiek na Pavlovičovom námestí č. 34-37. 
(V. Požiadavky VMČ; bod 23. v zápisnici); 
23. Osadiť lavičky na Pavlovičovom námestí č. 34-37. Realizovať z rezervy VMČ Č. 4. 

Požiadavka odstúpellá na vybaveIlie sekcii vllútornej správy a verejllých čillností MsÚ 

Požiadavka č. 393/4/14 - VO veci presullu fillallčných prostriedkov. 
(V. Požiadavky VMČ; bod 24. v zápisnici); 

24. Z dôvodu nevyčerpania flnančných prostriedkov schválených pre investičnú akciu Parčík 

Vajanského, navrhujeme presun týchto prostriedkov v sume 1610.60 € na bežnú údržbu 

detských zariadení (7.6 0620 635 006 513 rezerva VMČ 4) - vecne na zakúpenie herného 

prvku na detské ihrisko vo vnútrobloku na Ulici 17. novembra za Hviezdou s realizáciou 

v roku 2015. 

Zostatok na rezerve VMČ Č. 4 na kapitole 9 Strategický rozvoj v sume 1610,60 € žiadame 

presunúť na kapitolu 7. Bežná údržba. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej II ekonomickej MsÚ v súčinllosti 
so sekciou strategického rozvoja MsÚ a sekciou vnútornej správy a verejných činností 
MsÚ 

Požiadavka Č. 394/4/14 - vo veci chýbajúceho kanála Ila Francisciho ulici Č. 32, 
(VI. Internetové a písomné požiadavky; bod L v zápisnici); 

I. Francisciho ulica Č. 32 - chýba kanál, ktorý tam bol. Príloha Č. 5. 


Požiadavka odstúpellá na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 395/4/14 - vo veci žiadosti o úpravu vjazdov na pozemky na lJrbánkovej 
ulici. 

(V\. Internetové a písomné požiadavky; bod 5. v zápisnici); 

Príloha Č. 6. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 396/4/14 - vo veci návrhu plánu bežnej údržby II súvislej údržby 
miestnych komullikácií na území mesta Prešov na rok 2014 
s vý~l'adom na roky 2015 112016 - dodatok k zápisnici 
VMC 4 - apríl 2014. 

(VII. Informácie VMČ; bod v zápisnici); 

Príloha Č. 7. 


Požiadavka odstúpellá na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činIlostí MsÚ 
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a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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Príloha Č. l 

Ing. R8náta Chudá, Jar'<ová 21 požI8da',ky na VMC čA. ak:óber 2014 

-: 	 oprava chodnika pred domom Jar'.<ova 21 boli vyč'e1ene íHlančné prostf1EH.íky \13 opravu a 
opakovan<3 pož'·adavka bOla 3dresovana prjslUš1BJ sekCIi \visU ~ prosím mfo kedy sa bude- omava 
cnodn:ka realizovať 

2. 	 pťosirn o osadenie betónových kvetináčov IIa okraj chodnika pred domom Jarkov3 21 ab'! Sa 
zabr2mi!o vycháozaníu zasobovacích voz~dlel l1a chodník a parkov8ni~ vozIdiel - dochádza k.u 
poskodemu chOd nika a mOJej nehnuteTnosti Posledná inŤormfJCla bola že kvetináče Sll k_ 
dlSpoziGÍI. kedy budil umiestnené? Obdržala som list žs sa uvažuje o osadení z~brad;ia -- prosím 
nie. mysUm že by to v tejto oblasti nebOlO vhodné, cle-forn ]8 Zi'imedziť parkovan'b :3ut na 
c'r1odníku - nie prechadzanlu crlodcov cez cestu 

3. 	 opátovne prosím o umiestnenie odpadkového ko~a ;'a Jarkovu ul v useku mSOZJ Vveberovou tj 

Tkáčskou - už o to ž!adala aj D. l angová 

4. 	 ak to je možné, chcela by som požiadal' o ve(kokapacltného kontajnera v rZH))e; 
jesennej údržby :18 Baťltov0 ulicu (naPL r.iekde v oblasti medzi hádzanárskou ha!ou a trr\ovlskom; 

5. 	 chcela by som upozormť na prepadavaj;}cLl sa st;ecnu (jom~J 'la H!avrej ul 25. Je to viditeiné z 
autobUSOVEJ zas~ávky Na Hlav:1eJ p~-! - bolo vhodné upozorníť maJiteľa 

ďakujem Mestskej pOiiC:í za profesioflaJny a komufilkaeiU 
členov MsP s ktorymi som te!efonovaia ohradoní rušenia nočného pokOja 

prosím MsP aby naďaleí venovala POZOf"OSr verejnym prieslraflstvilm v lokalite Jarkov"', 
Weberová (OKolie Ponorky, baru Goriziana) ~ fllšec1l6 nočného pokOja pltle alkoholu na 
verejnosti, vykonávanie potrieb na verejnost! 



--
Príloha Č. 2 

38.SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k predlženiu nájmu. 

9 
MESTSK\' (mAil v rRE.~OVE 

SEkCL\ MAJETKO\ · .~.\ EKO NOM ICKA 
Odctdt.::nlť m(;' :' l ~"eho majetk u 

l'llavu;'\. 7J 
mw Ol PlesO'< 

V filcná pilni 
Mw- hnctle Lč.ng\.d 
Pr\?dscda V~\'1 ( č , .::j 
ľo s lanecká 'ichr~U\ka C "o" 
\.1..;~t~k~ úr,,,l 
Hbvná 7':
osn Ol PrcZC)\ 

V~ ~ !I~ l C"S;,); ,ov ,,~.~ N ~~;' t,~", " '{I' JVIo,", ' ,~~~~ ~'..,')\{;, 

M!l48i2~OI4 Inf'.l)cllč iKnva/J l002 1 7 (, IO ~201 -1 

c rii. l Jl . ! 26·182 

Vec: 


II I. .:J_~ ~~~~ á- .~ía.dost\ ~~~!:l~,'l~}~(I _k J,)I:c~~_í~('ni~. ~~_~,~,~,_~~~'~~~r:'_~~lt .~.~:,i'.~,~~ rl'i~~ ~._~:_~,~~ 


Na /.;iLI3d ~~ žiadosti () pnxli'icmi .... pr~'!lajmu nebyIOv)·ch pric')lO,o\' n'Khnd'l::'JúcJc!, ..-" 
tla Jnr\.. o 'v .:-j III. ':::. ") V<il ~ 75 ndtllne o pO'ikylnul ic Slalwv!ska pre ži(:lJah.·ľ ~i S,\RI S (,9, 

Jarhld 2. 080 Ol P.-dc l"' . 

S l)l)zJn,vom 

Pri jollY' 	 Kópla j;ado!:>ti 
Kúria '<; Lano\' i ~ku sprá vc u 

· 1 

ile.;,' 
Jlfl1r'. KatalÍn ll' .Turi('f)yá 

vctlúcn oddeleni ... 

M~S;~~V \)/e<l \. '>.....00'\01) I H~'..r,~ ~ !. . ,;~i: Ul "'d'~" ~ l : !id .~ ] ' ~'j l l:1 1·\'·"'. , ;'u.. ·~ l\·: ; · ll ' 1'3:.-...y.~ t. .Mi! ~ '<IWl m t r ....'@:r",.~". ~~ j ' ''';\, f. ' fl OQ , <;\' 

;".~ c '-" _ ,.:.?--:.\_ ..... ~, ... ~,':,.. ~: ~ 	 :.''I:'~~ 

• ..... ... ~ _ ... ~('~, ">::~. i • 	 ~1 

•• ' . '_. , l _.'~ :t;!f'.;~:';;J~!''::'~~;':~:W~'~.. ::' 	 ~ 

VMČ súhlasí. 



Príloha Č. 3 

39.SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k predaju pozemku. 

-
10001 M ESTSKY (IHAll v PREŠOVE 

SEKCIA MAJETKOVA A EKONO;\lICK,\ ;:::; Oddelenie mt::stsl\ 0ho majelku 
III.wná 73 

030 (I ) Prd(,\' 

V?')cnz. pani 
l\..~1 gr JanetH.' L<mgov,) 
hcd~e'..b VM C Č ~l 

Po~IJIlccb schránka Č. 1"'1 

Mcsbk~' úrad 
l !tavnú n 
080 () 1 Prl'~{)\ 

'/8~ I'~: C,,;IO.' ' ':' 'h~ NJ\O ~'S~ .... rb. '." 'Ijlll. "'oMv 

,'V!-J 2! Ill(,!10 P Mn~~:i.N>vil·J :OC2 1 7 1":. 9 2il[ ·1 
, /:\711 1~15S I !20I<l 

Vt:c: Ží;Hlo!lo t' o zauj:'ltlc :stanuv i"ka - 1I1il'~ 17. nnvcmbra I'rc~ IH.- pn:; lbj pOl'.c llll':lI 

'Na ZÚh1.ldc žj;l(bqj fk. Petry ľilipovcj '1 ur:m. 17. novembra 34. Prc$o v. klod. :I. lada o pn.: ,taj 
pozemkov parc. C. K"\C :5'):. Ir:?. p.:t: 'c. ~ , KNe 595 1 í 3 il l:;I:-,li pO:ll'lllku pn!'c ~. K N C ... ~.'i i. 1 h·:il;:, 
\' k. ú. Prešo,', rwch;í,[ za jl\( ic\\ ,~n 1\:1 "i:ci i7 . fK'\!,.' lllbnl :;:j y l',csO'o·c. ;;.;) u~ch~ nl r()Í' ~ iť\;ľli': l (]V()l'(J',t:j 

~<.Isti. V:b I.iadam o 1,\'uiaL:e \ [:\ilo" i"ka. 

I 


S pozdravom 


.' 
/~ . 

I 

.n : lh . l( atarin.a"':'tt'l l'icnvil 
\'C dÚ Cl ()ddclcni n 

Pri\0ha: 	 kópia l..iad(Ht i 

mapa C; IS 


Ml'~lth ../I ..~ V Dmo\o, .. I I'C,• • T.,I;~ I ()!<ťI t!1 ;>'''.jc.. l· Tel ~r,71!!il12 ;0(> ' ", I ~;; . '411(!, I!n~ }í,t;f: : ~ I".JJ ~ ...tt.l. t',M-'(;~ p"=' ~<; ""'lY! r'''~~~ ~k 

..... ~I: ... ." 

". ' :",:\.; . 
: :7~;t; 

VMČ 4 nesúhlasí. 



Príloha č. 4 
4Q.SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k predlženiu nájmu. 

• 


- MESTS1(Ý (mAn v PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOVA A EKONO~'\ICK ,í. 

Odddf..:nic mcsl s.kcho majctt.u 
Hlavná TJ. 

_/ 
O){O Ol Prdov 

Váí:ená r ani 
Mgr. Jan~tlc Lao!:;.il\'<I 
Prccbed3. VMČ: ~. ·t 
Pos/:)neckit schdlJka é. ~1 
Me:>t.sk)' úrad 
Illm-'na 73 
mw Ol Pre~()v 

'1., ~ I,~: (;1\,(.1 • I I) ,)'\/,1' '<~:" t,::J,., V)!'~"""j" "'I ,k. ? ,! .~"v 

\ '!f\·UPl :20 14 ln ~. Btut'l \...unÚJ l (HC 17 6. \ ť l ~0 11 

Č l~í/n 1:1'13: 3 

Vec: 

Ul. nulllJ"~tcl'sk;l ~ Žiadost' (I stal\o"i$ko k pn:dižcniu doby najmu ochyto \'ýdl 

J!!' iestoro\'___. __________________ . 
 ..- ------ 

N,i zák lade ľ.iadosli (I prcdí'L,->nie preníÍ.Jmu nl;'bylo'\'~'ch priestorov nJch;i(\zajút,;Ít h !o::l 

n;ll.hldovatel'skcj ul. Č. 57 Vás ži;ldalJll;.' o poskytnutie ~tanovlska pn.' í iadal~r:l ~·U :. ~ .. !.. r.I'. , 

Bud<tvalcl'sk,\ 5"1, osn II l Prd .w. 

s ro~dn\\'()rn 

Príloh}: 	 KÚpl..1 í.. i .:l d o~Ú 


Kópi:!. sl<.\ tloviska ~prúvcu 

I 

I 

lill:.... .,. 	 . , 
,l UDr. KutiJ r lO:J JUrH:U\ <l 

, · (' dÚl'H otltll'IClli:l 

, \r... .\.•• ",ad " l"c1l,.", ' i;.Io.,-r.., P I r,~ t i ;>'du~ l • Iu ~:~! ::";3 'iJ() 1" I F.n • <' i l ir, l ' ~~l)(jr,~, I E·,"j'; ... ;~:.-" • ,ú·.,.,;:~ '· ;,,~' '.' ......" .• :;<~ô-_, _, I 

VMC 4 súhlasÍ. 

http:Me:>t.sk




Príloha Č. 6 

5. 

Doc. PhDr- Ladislav Žiga CSc, I1rbánkovZl 10, PreAov OBOO l 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor 'ľ' ' • •.1 '/, 

Do rúl< vedúceho odboru 
Hlavná 73 
Prešov 08001 

Vec Žiadosť o úpravu vjazdu 

Pred 30 dň;:Hl1i zaČ<-lH s opr;'lvou kamťnných obrbubníkov 11<1 pravej strane 
Urbánkovej uher v Prešove kde sú rodinné domy. 

Doteraz VŠJdf' pn vjazde 'l cesty do dvonl (gdráž~') boh UNo \.I IO-Z, V!l !: po 
určitým uhlom, čo urnožrlOvalo bezpečný prís.tup z cesty do dvora. 

Nové položellie obrubníkov JC urobené L1k. ;/,L' neuino7:úuje pr ístup na 
pozemok (garáž, dvor) Ní na našu urgC'nclll n{Hn hol prisypaný ~ tr k, čo ide st/Ii l' 
neun101flLlJC' bezpečný prístup na pozemok il doch{l(\za li; po,~k()derlln vOZIdla. 

Hod sme prGlcovnikov požiadali, aby boli obrubníky položené tak dko p re.d 
tým, boja naša p02i3davka zamíe.tnllt.:'L 

PýLarnl' sa, prl'?;o mohl! hyť POIOŽPllé obrubníky pre viazd na pozt'lnok na 
Urbúnkovej S tak. 'l.t' umožňlJlÚ bcpzcčnývjm,d nJ pozemok. av.~ak nstdtrrÝrn 
obyvatel'oITI llrbi-rllwvc:q ulice bold táto [)(ri:iad,wka zarnietnuL,)? 

Nespokoíni olJyvat€lia Lf rhiln kove] u líu' od č, 6 vy$L~ií', 

C, 
Doc PhDr. L. Žlg<.1 Csc, 

so sú hlasom za: De V> Zdcharovú 
p. l.o Ch.1 jOvá 

Na vec!omiQ' 
PánovI pri ir.~~ !O rovi 

Pos],lncom uličného v}'boI"u č A. 

... ,••:=r 



'JOl ó? 

pon . 

II':!:-II 

, 

+ 
t'O~ 

" 10<.

1°'· 1----··-·,·· . 
rUJI 

)" Pt'PI'/u tW t
"O, ,\01; r" PIOd p.ud l t'-'~lII j... )I~A 

N l ."UH.!)') 9 lOZ: l? Slot ,{)(o.( EU WOPr..llIt}A s tlOZ' )fO.l t!. u 


,\O~P.ld v..1 SJlU !lU,T/~1 ~HI !!JPf!UnUlm\lpJulS;)!LU 


,(qr.lp~1 r')IS!AI)S u ,(q!JPIJ f,)u'!::Jq IWlnd 1J.l'\ '~N 
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Príloha Č. 7 

r '--'-~ 
.. oo-
~ 

"-' [c'aO Prešov 

"f"--
_ 	 2015 

1(115 

N á .."rh r1ú ulI h á .nej úuržby a sll\·i~I(~j údr}hy v, .. I Jľl l(;: 

micslnyr h 1<O I1Iunildcií na {n:cJlIí mesta Pn?-šo\ 
na 	rol( 2014 s v)' hPadom na roky 2015 a 2016 ':l 1l'>l na ?,i ...\]

._•• __• ___._____ 	 _ __o _ _ _ 

PavJo'\,ič. Il.í.rnc~tic (0(1 


J ..1~;:,Q díl Č.i p,\ ~afl0 '''~' kéh (l 


Ku AIll(ítCÚtru 

i~Y)~~F?-~!:'2.Jl.:..~..'!~!? 
f ,"nm« ho ''','2016 117 n o"<:'JIl br" po __ __1-'+- . I~avl :O:O~2.l~~II")' ...........'.,_
 

':o::.I.mst a .' ( ;,·<:t!<S tm; 

M;; L:. ~ r ·n I ' :~ .;· 1 

Mgr. Janette Langová 
Predseda VMČ č.4 

. _ _ 

\f ,k,o. 

Odsl rúll ,," o,;;,',,;;;--ln tv, re"~1I11~ 
_~2:~;~~:; 1 ; :\:~~e~\,v!~;~~2~~I_ __ 
(hls,r~lťll '~.o~u~ I. nlu n-Z:\Ill<' 
,,)r(·, n .I " I~ n!~ek l y \~,~ I...() ,a 
••pr :n'u \. V IlO \!\ _~::~~~_'2.!..-__
Od,,,,,,,,,,, ';d , ,"" " «~"" .
' .'1'<.....n u r' •.,: I' , v... lc r;.. . Yvo;kúvi; 
"1 1~··,\oa UV . Ilú"~ !1":~~!Lb""' l 

+- -----:
__ __2_'I~'.S_~ . _ ____'_,I~.~ 

I 
~ <nin l ol ' , : ...1(/ 

~ __ --t---
I I 

2'1 1 1 1 )11 1:11)(1 
___ _~__._. 

f't. 1 "' ~ l'h D r ""au flcnk.l Mp hudl<.: t ~"1';<'\ ',I 

Zapísal: log. Marek Varga 

http:i~Y)~~F?-~!:'2.Jl

