
1;:;1 MESTO PRE$OV 

Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 

Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 


Vazena pani 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka VMC c. 4 
poslaneeka sehranka MsU, Hlavna 73 

27.10.2014 
Vas list cislo I zo dna: Na5ecCslo: Pre~ov:AWHPRMinIHt 

0513100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 4 - 0 d P 0 v e d' 


Poziadavka C. 34114114 - vo veci zaradenia Putkinovej ulici do zoznamu 7jednosmernenych ulic. 

(L Poziadavky pritomnych obcanov; bod 83.6. v zapisnici); 83. Dusan Dajca, OZ Taborisko, 

Sladkovicova 10, Presov: 6. Problem s parkovanim v oblasti Taboriska. Obcania pozaduju parkovanie 

aj na PuJkinovej ulici. Poslanec PhDr. Ivan Benko dopina auto na aute na Taborisku. Chce poprosit' 

MsP 0 kontrolu. Dilongova ulica je obsadena nonstop, prehodnotit' Dilongovu a Kratku ulicu so 

statim autobusu. Autobus na Kratku, nie Dilongovu. Upravit' Dilongovu. 

InK- arch. Jacova (OHAMaUP) - zjednosmernenie ulice je nelogicke. 

InK- arch. Ligus (OHAMaUP) - problem Taboriska rieseny par rokov dozadu. Teraz sa ridi problem 

Kratkej ulice - dobudovanie parkoviska vedra cintorina. Buduci rok sa moze spravit' dopravny 

prieskum, kde je opal' kritickd situacia. Spravia sa opatrenia. A treba spravit' d'aWu etapu. 80 % 


parkujucich aut tam nema, co robit: 


Poslankyiia Mgr. Janette LangoVll ziada, aby do zoznamu 7jednosmernenych ulic bola zaradenti aj 

Putkinova ulica na ztiklade poziadaviek obyvatel'ov tejto ulice. 


Odpoved na poziadavku c. 341/4/2014: 
Mesto Presov, ako prislusny eestny spravny organ pre miestne a ucelove 

komunikaeie v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnyeh komunikaeiaeh 
(eestny zakon) v zneni neskorsieh predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuee 
stanovisko: Na zaklade Vasej poziadavky bude spraeovany navrh zjadnosmernenia 
Puskinovej uliee, ktorY je potrebne sehvalit' Krajskym riaditel'stvom PZ, krajskym dopravnym 
inspektoratom a nasledne moze byt' vydane urcenie dopravneho znacenia pre spraveu 
miestnyeh komunikaeii. 

S pozdravom Preso'! 

Ing. Ma 'an Harcarfk 

riadi I' Sekeie 


stavebneho u adu a urbanistiky 


Na vedomie: Dusan Dajca, OZ Ta.borisko, Sladkovicova 10, Presov 
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1;:;1 MESTOPRE~OV 

Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 

Oddelenie dopravy, energetiky a iivotneho prostredia 


Vazena pani 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka VMC c. 4 
poslaneeka sehranka MsU, Hlavna 73 

Vas list cislo I zo dna: Nase cislo: Vybavuje llinka Presov: 28.10.2014 

Ing. Sykorova 
051 3100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 4 - 0 d po v e d' 


Poiiadavka C. 34414114 - vo vee; riesenia zmeny obsluinosti na zastavke ul. Leslk 
delostreleov. 

(I. Poiiadavky pritomnych obCanov; bod 84.4. v zapisnici); 
84. Emil Osavcuk, K amfiteatru 1, Pre§ov: 
4. Ziadost' 0 zmenu obsluinosti zo 120 min. na 60 min. Zastavka MHD, ktora nevyhovuje obCanom na 

uliciach Leslk delostrelcov, Plzenska, K amfiteatru, pre tote z centra mesta ma autobus len 120 min. 

obslutnosf. podra odbornikov min. obsluinost' by mala byt' 60 min, nie 120 min. Chybajuca obCianska 

vybavenost' v tejto lokalite. Chybajucich 2400 € na rok, aby DPmP, a. s., zabezpecil 60 min. 

obslutnosf. Napfsu iiadost' prezidentovi SR, aby kazdy mesiac poslal na ucet Mesta Presov 200 €, 

ktore rozdava zo svojho platu pre obCanov, ktori nevedia vyriesit' problem (prfloha c. 1). 

VMC C. 4 opakovane iiada predstavenstvo DPmP, a. s., aby rieSilo zmenu obsluinosti 

na zastavke ul. Leslk de/ostreleov. 

Poiiadavka odstupena na vybavenie sekeii stavebneho uradu a urban;stiky MsU 


Odpoved' na poziadavku c. 344/4/2014: 

Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia Sekeie stavebneho uradu 
a urbanistiky, ktore vykonava kompeteneie eestneho dopravneho organu tuto poziadavku 
riesilo niekol'kokrat s Dopravnym podnikom mesta Presov. Preto ju opatovne odstupujeme 
predstavenstvu DPmP a.s.. ll1:ES'.I'O I»R.~SO 

Mestsky urad 
SEKCIA STAVE • . lJ1j~ANISTIKIr 

S pozdravom 08 0" Preso', 

Ing. Mar' n Harcarik 

riadit I' Sekeie 


stavebneho ur du a urbanistiky 


Na vedomie: 

Emil Osavcuk, K amfiteatru 1, Presov 
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1:;1 MESTO PRESOV 


Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Vazena pani 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka VMC c. 4 
poslaneeka sehranka MsU, Hlavna 73 

30,10,2014
Vas list cislo I zo di\a: Na~cislo: PreSov:AMMPRMiTlM 

051 3100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 4 - 0 d po v e d' 


Poziadavka e. 35114114 vo veci umiestnenia dopravnej znaeky "smer Kosice" na Uf. 17. novembra. 
(I Poiiadavky pritomnych oManov; bod 87. 3. v zapisnici); 87. Cyril Jure, 17. novembra, Presov: 
3. Ziadost' 0 zmenu umiestnenia dopravnej znacky "smer Kosice" na Ul. 17. novembra, nakolko auta 
zachadzajii do nespriivnej ufice. 

Odpoved' na poziadavku c. 351/4/2014: 

Mesto Presov, ako prfslusny eestny spravny organ pre miestne a ucelove 
komunikaeie v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnyeh komunikaeiaeh 
(eestny zakon) v znenf neskorsfeh predpisov, zaujfma k tejto poziadavke nasledujuee 
stanovisko: 

Informacna smerova tabul'a oznacujuea smer do Kosie je umiestnena spravne. 
Taketo smerove tabule su osadzovane pred krizovatkou a nie v krizovatke. Vodic, ktorY 
odbocf do tejto uliee, odboci do nej omylom. 

S pozdravom 

stavebneho uradu a urbanistiky 

Na vedomie: Cyril Jure, 17. novembra, Presov 

Ing. M~n 'n Harcarik 
riaditef Sekeie 
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MESTO PRESOV 

Sckciu Stuveb neh o urad u a urbanistiky 

Vybor mestskej ca sti C. 4 
Predsedkyna : 
Mgr. Janette Langova 
Poslan ecka schranka . 

Vas list cis lo I 2 0 dna: Nase crsro: Vybavuje I linka Presov: 

Prip.J 54/4/14 Ing. arch. Hakucova 04. 1120 14 
05 l/ J I00 540 

Poz iadn vka C. 354/4/14 -yo veci preverenia bilbordov na UI. 17. novembra. 
(I. Poziadavky pritomnych obca nov; bod 87. 6. v zapisnici) ; 
87. Cyril Jure, 17. novembra, Presov: Preverenie zabetonovania bilbordov a vydania 
siavebneho povolenia na UI. 17. novembra. 

Mestu Pre sov, stavebnern u uradu bola postupena na vybavenie zo zasadnutia VMC c. 
4 poziadavka C. 354/4/14 vo veci preverenia bilbordov na ul. 17. Novembra v Presove. 

Mesto Presov , stavebny urad neeviduje na ul. 17. Novembra nepovolene reklamne 
zariadenia typu bi!bord. 

Vsetky reklarnne zariadenia na ulici 17. Novembra boli riadne povolene v sulade 
s platnou legis lativou. 

.lng . Marian arc a r i k 
ria itel' 

Sekcie stavebnehb uradu a urbanistiky 

Na vedomie : 
p. Cyri l Jure. 17. Novernbra e. 64, Presov 



MESTO PREAov 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie dopravy. energetiky a životného prostredia 


Vážená pani 
Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ Č. 4 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

04.11.2014 
Viii list člslo I zo dňa: , NaAe člslo: Pre!ov;NIl~~ 

OSI 3100251 

Vec 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 - o d p o ved' 


Požiadavka Č. 357/4/14 - vo veci nedokončeného plynového potrubia na križovatke ulíc 
17. novembra - Škultétyho. 87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 

Na križovatke ulíc 17. novembra - Škultétyho v zákrute pri okraji trčí nedokončené plynové potrubie. 


Odpoveď na požiadavku č. 357/4/2014: 
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 tejto požiadavke nasledujúce stanovisko: 

Na nedokončené plynové potrubie na ulici 17. novembra upozorníme Slovenský 
plynárenský priemysel, aby zabezpečili odstránenie nedostatku. 

S pozdravom 

Ing. 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov 
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I;oCI MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 


Vážená pani 
Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ Č. 4 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

04.11.2014 
Váš list č lslo I zo dňa: Naše člslo: Prešov: N(M~M~ 

0513100251 

Vec 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - o d P o veď 

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

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

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

Odpoveď na požiadavku Č. 364/4/2014: 
lVIesto 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 tejto požiadavke nasledujúce 
stanovisko: Požiadavku na zriadenie priechodu pre chodcov už evidujeme. V novembri bude 
vydané určenie dopravného značenia s termínom realizácie v jarných mesiacoch roku 2015, 
pretože vodorovné dopravné značenie je možné realizovať za vhodných poveternostnýcb 
podmienok. 

MEST~ . # i~~' " 1j! ]A. • 

S pozdravom 

M 

Ing . Ma ián Harčarík 


riadi el' Sekcie 

stavebného aradu a urbanistiky 
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, 

Príloha Č . 6 


I . Požiadavka obyvateľov na Budovateľskej ulici na priechod pre chodcov. 

VMČ žiada oDEaŽP o posúdenie vhodnosti priechodu pre chodcov v danej lokalite. 



Váä list č/sla l zo dňa: 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Naše člslo: 

M/4557/2010 

Vážený pán 
Dušan Dajča 
OZ Táborisko 
Sládkovičova 10 
080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Lichvárová 
05113100212 

Prešov: 

22. 10. 2014 

Vybavenie požiadavky č. 337/4/14 zo zasadnutia VMČ č. 4 zo dňa 9. 9. 2014 

Požiadavka č. 337/4/14- vo veci informácie ku Kuzmányho ulici. 

V nadväznosti na naše predchádzajúce odpovede v predmetnej veci Vám oznamujeme, že 
k dnešnému dňu sú všetky nehnutel'ností dotknuté výstavbou líniovej stavby: "III/068 15, 
Ulica Kuzmányho, rekonštrukcia cesty" majetkovoprávne usporiadané vrátane nehnutel'ností 
pôvodných vlastníkov rod. Šarišských. V súčasnej dobe prebieha proces odovzdania 
nehnutel'ností investorovi stavby za účelom následnej asanácie aj týchto nehnutel'ností. 
Samotný priebeh, resp. organizačný plán výstavby dotknutej dopravnej stavby je v pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja, resp. Správy a údržby ciest PSK, ktorá zabezpečuje 
všetky úkony s tým súvisiace. 

S pozdravom a úctou 

Na vedomie: 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA MAJ~TKOVÁ A EKONOMICKÁ 
080 01 Prešov (}) 

-Ms U Prešov- Sekcia vnútornej správy, oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 
-Mgr. Janette Langová, predsedníčka VMČ č. 4, posl. .schránka č. 22, Hlavná 73, Prešov 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51 )3100111 l Fax: +421(51}7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



VáA list člslo l zo dňa: 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia strategického rozvoja 
Oddelenie kultúry a športu 

Hlavná 73 

NaAe člslo: 

080 01 Prešov 

Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ č. 4 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

PreAov: 

R/2014/14989 
Vybavuje /linka 

Mgr. M. Putnocká 
051/31 oo 545 

02.10.2014 

VMČ č. 4- požiadavka č. 339/4/14 
-odpoveď 

V súvislosti s vašou požiadavkou, aby VMČ č. 4 bol oboznamovaný so 
všetkými pripravovanými podujatiami na amfiteátri, vám odpovedáme nasledovné: 

V súlade so zákonom č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach je 
organizátor/usporiadateľ podujatia povinný mestu/obci oznámiť konanie verejného 
kultúrneho podujatia minimálne 7 dní pred jeho konaním. Všetky tieto oznámenia 
eviduje mesto Prešov prostredníctvom oddelenia kultúry a športu Msú. V prípade, že 
nám v budúcnosti príde oznámenie o konaní podujatia na prešovskom amfiteátri, 
postúpime túto informáciu vášmu VMČ. 

Zároveň si dovolíme upozorniť, že za podujatie je v plnej miere zodpovedný 
usporiadateľ, ktorý zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie 
podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, zá dodržiavanie príslušných 
autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných 
a iných právnych predpisov. 

S pozdravom 

Na vedomie: 

l'f'U~S'1ľ0 P~'l'!~3~0"\i 
l\11e3tsi:.y l;:-~~c; 

SEKCIA STRATCG!CKÉHO ROZVQ,IA 
080 O .. LJ'rešov CD 

J(1ittrrl( 
Mgr. Ivana lliašová, DiS. 

riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

Oddelenie M.K. a právnych služieb Msú v Prešove 

Mestský úrad v Pre!ove l Hlavná 731 080 01 Pre!ov 1 l Tel.: +421{51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 





MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnostl
 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnostl
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

• yaz. pani • 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka YMC c. 4 
poslanecka schranka MU 

Vas list cislo I zo dna : Nase clslo: Vybavuje Ilinka Presov: 

Y/2014/3297 Ing. Zvolareri.zlng. Cinkanic Brtkova 8.10.2 014
 
lng. Ferenclkova ,lng. Seman
 

051/3100277,278,280
 

Vee
 
Vyb avcnie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.4 - zo dna 9.9.2014
 

Poziadavka c. 338/4/14 - vo veci ucasti Mgr. Sepesiho na zasadnuti VM C c. 4.
 
S prihliadnutim na rozsah plnenia pracovnych uloh, ale vsak s prihliadnutim na efektivnejsie
 
vyuzitie pracovneho casu zamestnancov oddelenia VPC informacia 0 neucasti zamestnancov
 
bola na vedeni mesta zobrana na vedomie. V pripade potreby a nevyhnutnosti riesit'
 
poziadavky odporucame v ramci zapisov zo zasadnutia VMC, resp. osobnou konzultaciou.
 

Poziadavka c. 340/4/14 - vo veci zaradenia Dilongovcj ulice do zoznamu oprav MK 
a pokoscn ia dancj ulice.
 

Oprava cesty a chodnika na Dilongovej ulici je zaradena do zoznamu poziadaviek oprav
 
a suvislej udrzby miestnych kornunikacii na nadchadzajuce obdobie. Za predpokladu
 
odsuhlasenia priorit Vybororn mestskej casti c.4 a nasledneho schvalenia financn eho krytia
 
Mestskym zastupitel'stvom v Presove bezodkladne pristupime k realizacii.
 
Plochy verejnej zelene na ulici Dilongova boli pokosene v ramci tretej kosby verejnej zelcne.
 
Vzhl'adom na vycerpany rozpocet na cinnosti udrzby verejnej zelene, mesto Presov ako
 
spravca verejnej zelene nateraz nepripravuje realizaciu d'alsej kosby verejnej zelene.
 

Poziadavka c. 346/4/14 - vo veci zapachajuceho kanala na Pavlovicovorn namesti.
 
Poziadavka nepatri kompetencne sekcii vnutornej spravy a verejnych cinnosti, ale Sekcii
 
stavebneho uradu a urbanistiky odd. hlavneho architekta a uzernneho planovania.
 
Nasledne Siovenskej vodarenskej spolocnosti v sucinnosti so spravcorn bytoveho domu. MsU
 
zabezpecuje cistenie a opravy dazd'ovej kanalizacie v ramci svojich kompetencii.
 

Pofiadavka c. 348/4/14 - vo veci upravy Zahradnej ulice 15-17.
 
Ziadost' bola presetrena zamestnancom sekcie vnutornej spravy a verejnych cinnosti
 
Mestskeho uradu v Presove a bola posudena ako opodstatnena. Na spevnenej pioche nadvoria
 
BD sa rokmi vytvorili vytlky, pokles nivelety a deforrnacie po nezhutnenych vykopoch.
 
Predrnetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych
 
komunikacii na nadchadzajuce obdobie. Za predpokladu odsuhlasenia priorit Vyborom
 
mestskej casti c.4 a nasledneho schvalenia financneho krytia Mestskyrn zastu pitel'stvom
 
v Presove, bezodkladne pristupime k realizacii.
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Poziadavka c. 352/4/14 - vo veci orezu sucheho stromu na VI. 17. novembra a posudenia 
topol'ov pri moste. 

Listnate stromy rodu topol' pozdlz rieky Torysa na ul. 17. novembra rastu na pozemkoch, 
ktore nie su vo vlastnictve mesta Presov. V zmysle platnej legislativy za stav drevin 
zodpoveda vlastnik, respektive spravca pozemkov. 

Poziadavka c. 355/4/14 - vo veci stojacej vody po dazdi na chodniku VI. 17. novembra.
 
Ziadost' bola presetrena zamestnancom sekcie vnutornej spravy a verejnych cinnosti
 
Mestskeho uradu v Presove, za ucasti spravcu MK. Na chodniku sa po dazdi na niektorych
 
miestach hromadi voda. Chodnik je vyspadovany do zelene , no zeleri sa nachadza nad
 
niveletou chodnika a v niektorych miestach brani odtoku vody. Teren okolo cho dnlka bude
 
upraveny Spravcom MK tak, aby bol zabezpeceny odtok dazd'ovej vody z chodnika.
 

Poziadavka c. 356/4/14 - vo veci zabradlia na krizovatke ulic 17. novembra 

Skultetyho.
 
Opravu zabradlia na predmetnej krizo vatke sme zaradili do zoznamu oprav dopravnych
 
zariadeni na nadchadzajuce obdobie.
 

Poziadavka c. 358/4/14 - vo veci chybajucich obrubnikov, dlazby, pozostatkov kameiiov, 
beto nu a dopravnych znaeiek bez ocele na Skultetyho ulici. 

Poziadavka bola presetrena zamestnancom sekcie vnutornej spravy a verejnych cinnosti 
Mestskeho uradu v Presove a bola posudena ako opodstatnena, Uvedene nedostatky vznikli 
pri realizacii spatnych uprav chodnikov po pokladke plynovodu. Stavebne prace zatial' neboli 
prevzate, Predmetne nedostatky budu odstranene realizatororn stavebnych prac v najblizso m 
obdobi. 

Poziadavka c. 359/4/14 - vo veci ziadosti 0 opravu chodnika - vstup do arealu KOaLA.
 
Poziadavka bola presetrena zamestnancom sekcie vnutornej spravy a verejnych cinnosti
 
Mestskeho uradu v Presove a bola posudena ako opodstatnena. Predrnetnu poziadavku sme
 
zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych kornunikacii na nad chadzaj uce
 
obdobie. Za predpokladu odsuhlasenia priorit Vyborom mestskej casti cA a nasledneho
 
schvalenia financneho krytia Mestskyrn zastupitel'stvom v Presove, bezodkladne pristupime
 
k real izacii,
 

Poziadavka c. 360/4/14 - vo veci vycistenia Budovatel'skej ulice.
 
Pracovnici mestskeho uradu kazdorocne zabezpecuju cistenie komunikacif od napadaneho
 
listia ako aj vyhrabavanie listia z ploch verejnej zelene. Aj v jesennom obdobi roku 2014 je
 
naplanovane cistenie kornunikacii od napadaneho listia na Budovatel'skej ulici.
 

Poziadavka c. 363/4/14 - vo veci revitalizacie a rozsirenia detskeho ihriska vo
 
vnutroblokovorn dvore casti ulic 17. novembra, MDZ a Sedliackeho povs tania.
 
Riesenie uvedenej poziadavky je v stadiu pripravy na Sekcii strategickeho rozvoja, oddelenia
 
investicnej vystavby s predpokladom realizacie v roku 2014.
 

Pofiadavka c. 365/4/14 - vo veci poskodenej casti obrubnika na Svatoplukovej ulici.
 
Poziadavka na opravu poskodeneho obrubnika na Svatoplukovej ulici, bola odstupena
 
Spravcovi miestnych kornunikacii na realizaciu.
 

Poziadavka c. 366/4/14 - vo veci doplnenia do zoznamu udrzby MK z rezervy VMC c. 4 
pre rok 2014 - suvislu opravu chodnika na Urbankovej ulici. 

Suvisla oprava chodnika na Urbankovej ulici je v zozname beznej udrzby a suvi slej udrzby 
z rezervy VMC cA na rok 2014. 



PoZiadavka C. 367/4/14 - vo veci preverenia prepadavajuceho sa useku na vozovke pred� 
domom na Vajanskeho ulici C. 43.� 
Poziadavka bola presetrena zamestnancom sekcie vnutornej spravy a verejnych cinnosti� 
Mestskeho uradu v Presove, za ucasti Spravcu MK a bola posudena ako opodstatnena.� 
V strede kornunikacie na Vajanskeho ul. c. 43 sa vytvara kavema z d6vodu poklesu� 
zakladovych vrstiev kornunikacie. Spravca MK zabezpeci realizaciu opravy poskodeneho� 
miesta komun ikacie,� 

Pozladavka C. 368/4/14 - vo veci opakovanej ziadosti 0 opravu chodnika na Jarkovej� 
ulici C. 21 z rezervy VMC c. 4.� 
Poziadavka na opravu chodnika je opodstatnena a je zaradena na realizaciu v roku 2014.� 
Spravca MK predlozi kalkulaciu na pozadovane prace do 42. kalendameho tyzdna.� 

S pozdravom� 

~ 
Mgr. Kami1 Sepesi 

povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie:� 
MsU - SVSaVC, OMK a PS� 
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