
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 1;°; Sekcia vnútornej správy a verejných činností 
Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 

Mesto Prešov Hlavné 73 
080 01 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným riaditel'om sekcií MsÚ 
a náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 

Váš list číslo/zo dňa 	 Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.!VQ./2014/3749 29.10.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 7 - zo dňa 11.9.2014 
Zápisnica VMČ č. 7 bola na MsÚ doručená dňa 24.10.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 24.11.2014 

Požiadavka Č. 12117/14 	- vo veci osadenia spomal'ovacieho retardéra na ceste medzi 
vchodmi na Sibírskej ulici 23 a 25. 

Karol Lenárt, Sibírska 25, Prešov - pre zvýšenie bezpečnosti, najmä chodcov požiadal 
dňa 4.4.2013 na zasadnutí VMČ Č. 7 o osadenia spomaľovacieho retardéra na ceste medzi 
vchodmi na Sibírskej ulici 23 a 25, čo do dnešného dňa nebolo zrealizované, preto opätovne 
žiada o vykonanie nápravy. 

VMČ čo 7 opätovne žiada o splnenie tejto požiadavky. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 12217114 - vo veci informovanosti VMČ č. 7 o výsledkoch zistení po začatí 
novej vykurovacej sezóny (požiadavka 5217114 p. Lesňáková). 

List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku č. 5217114 - vo veci požiadavky Aleny Lesňákovej 
vibrácie. 

VMČ č. 7 berie na vedomie a žiada informovat' VMČ Č. 7 o výsledkoch zistení po 
začati novej vykurovacej sezóny. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka č. 12317/14 - vo ved riešenia problému s parkovaním v MČ č. 7 (požiadavka 
8417114). 

Mesto Prešov, Mestská polieia - Odpoveď na požiadavku č. 8417/14 - vo vecí riešenia 
parkovania a vytvárania čiernyeh skládok v lokalite MČ Č. 7. 

VMČ č. 7 berie na vedomie a aj v z.mysle požiadavky p. Petra Babeja, Ďumbie1'!ika 6, 
Prešov opätovne žiada riešil' akútny problém parkovania v MČ č. 7 (dobudovanie 
parkovacích miest, komplexné riešenie statickej i dynamickej dopravy, najmä s cieľom 
zvýšenia bezpečnosti dopravy a kultúry parkovanÚl). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ v súčinnosti so 
sekciou stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka č. 12417/14 - vo veci majetkovoprávneho riešenia s cieľom vybudovania 
pristreška (požiadavka č. 76ntI4). 

List Sekcie majetkovej a ekonomiekej, oddelenie mestského m~ietku Odpoveď na 
požiadavku Č. 7617114 vo veci vybudovania pristreška v časti Šalgovík. 

VMČ č. 7 berie na vedomie a žiada mesto, aby hl'adalo možnosti dohody 
majetkoprávneho riešenia s ciel'om vybudovania predmetného prístreška. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii ekonomickej a majetkovej MsÚ 

Požiadavka č. 12517/14 - vo veci zabezpečenia údržby zelene, starostlivosti o dreviny 
a zeleň. 

List Sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenie verejnoprospešných 
činností - Odpoveď na požiadavky na orezanie drevín vo verejnej zeleni v MČ Č. 7. 
VMČ č. 7 berie na vedomie a: 
1. 	Bezodkladne žiada zabezpečiť nevyhnutnú údržbu zelene, 
2. 	ŽÚlda, aby starostlivost' o dreviny a zeleň bola zabezpečovaná pravidelne na základe 

monitoringu kompetentných útvarov mesta i požiadaviek občanov a VMČ Č. 7 najmä 
v záujme ochrany ŽP a zdravia ľudi, bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom 
rade i v záujme estetizácie územia pri bytových súboroch. 

3. 	VMČ č. 7 nedisponujefinančnými prostriedkami na zabezpečenie predmetných činnosti, 
a teda nemôže vyčleniť finančné prostriedky, o ktoré nás žiadate. Financovanie týchto 
činnosti je zahrnuté v rozpočte mesta, v ktorom v rámci Programu 7 "Všeobecne 
prospešné služby", je na údržbu zelene a kosenie vyčlenená čÚl!itka 480 000,- Eur, 
v rámci ktorých by molo mesto tieto verejnoprospešné služby zabezpečovať. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej sprál'Y a verejných činnosti MsÚ 

Požiadavka č. 12617/14 -vo veci stavby autoumyvárky a stanice LPG pri OD BILLA. 
List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta a územného 

plánovania - Odpoveď na požiadavku č. 7117114 - vo veci písomnej informácie z verejného 
prerokovania zámeru ,,Autorizované stredisko na spracovanie odpadov z elektrických 
a elektronických zariadení Prešov, k. ú. Šalgovík". 

VMČ Č. 7 berie na vedomie a po negatívnych skúsenostiach s procesom stavby 
autoumyvárky a stanice LPG pri OD BILLA dôrazne žiada, aby kompetentné útvary brali 
na zreteľ výhrady VMČ Č. 7 proti výstavbe strediska na spracovanie odpadov najmä 
z dôvoďu zhoršenÚl ŽP a taktiež brali na zreteľ výhrady VMČ č. 7 k neprimeranej 
dopravnej zát'aži Šalgovika I'ažkou nákladnou dopravou. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka č. 12717/14 - vo veci zjednania nápravy a vykonania konkrétnych krokov 
k vykoseniu súkromných pozemkov v zmysle zákona. 

List Mestskej polície - Odpoveď na požiadavku č. 9817/14 - vo veci vyzvania 
vlastníkov k pokoseniu súkromných pozemkov v oblasti parku pod Šalgovíkom a pozemku 
pod a v blízkosti objektu bývalého HŠM. 

VM"Č č. 7 berie na vedomie a vzhl'adom na skutočnost', že predmetné pozemky pod 
a v bllzkosti HŠM neboli ani do dnešného dňa vykosené (od začiatku roka 2014 nebola 
uskutočnená ani jedna kosba) VMČ č. 7 opätovne urguje MsÚ, aby vykonal konkrétne 
kroky k vykoseniu tejto plochy v zmysle zákona. 

VM"Č č. 7 považuje daný stav za aroganciu vlastníkov pozemkov, najmä voči 
alergikom, ale aj ku všetkim občanom bývajúcim v blízkej lokalite z hl'adiska ochrany 
zdravia ľudí i bezpečného ZP. 

Preto dôrazne žiada MsÚ, aby bezodkladne ljednal nápravu a zabezpečil kosbu 
najmä pre ochranu zdravia i bezpečného ŽP a urgentne vyzval kompetentné správne 
orgány i útvary zodpovedné za stav ŽP! 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej polícii v Prešove 

Požiadavka Č. 12817/14 - vo veci úpravy, resp. výmeny oplotenia ihriska na Sihírskej 
ulici 18-24. 

VM"Č č. 7 na základe urgencie občanov žiada kompetentné útvary mesta, aby 
zabezpečili úpravu, resp. výmenu oplotenia ihriska na Sibírskej ulici 18-24 z dôvodu jeho 
odhlučnenia, resp. zniženia hlučnosti. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 12917/14 - vo veci výhrad občanov proti výstave autoumyvárky na 
Čergovskej ulici. 

VM"Č č. 7 sa stotožňuje s výhradou občanov proti výstavbe autoumyvárky na 
Čergovskej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka č. 13017/14 - vo veci rovnomerného rozmiestnenia smetných košov v rámci 
peších t'ahov, detských ihrísk a vnútroblokových priestorov. 

VM"Č č. 7 opätovne žiada o rovnomerné rozmiestnenie smetných košov v rámci 
peších ťahov, detských ihrísk a vnútroblokových priestorov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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PaedDr. Jozef Smetana 
vedúci oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Mgr. Svetlana Bučková 
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