
1···1 	 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činnostíCS Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 

Mesto Preäov Hlavná 73 
08001 Preäov 

Adresované: 

vecne príslušným riaditeľom sekcií MsÚ, 

náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 


! 

Váš list číslolzo dňa 	 Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NQJ2014/1488 F eckovál31 OO 127 5.12.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 3.11.2014 
Zápisnica VMČ Č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 28.11.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 29.12.2014 

Požiadavka Č. 399/4/14 - vo veci prevádzkovej doby kaviarne Casino na P*vlovičovom 
námestí. ! 

(I. Požiadavky prítonmých občanov; bod 102. I. v zápisnici); 	 , 
102. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov: 	 . 
l. 	Sťažoval sa na kaviareň Casino na Pavlovičovom námesti - prečo mesto povI,'mo mať tam 

takýto podnik, obyvatelia by radšej privítali mať tam základnú občiansku bavenosť 
(potraviny, zelovoc ... ) odpovedané priamo pracovníkmi MsÚ - regulatív esta Prešov 
to umožňuje, neboli porušené žiadne normy. 

VMč č. "trvá na tom, aby bola prevádzková doba do 21.00 hod. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 400/4/14 - vo veci zábradlia na Kmeťovom stromoradí, čistenia kanálov 
a cien v J.V.S. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 103. 1.,2. a 4. v zápisnici); 
103. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov; 

1. 	 Keď sa robila mreža na Kmeťovom stromoradí, mohlo sa privariť ,aj zábradlie, 

v rovnakom čase bola daná požiadavka na zábradlie, ktoré je v havarijnoln stave. 

2. 	 Čistenie kanálov - nednšla odpoveď - je to majetok mesta p. Sepeši. 

4. 	 Ceny u J.V.S. - nadsadené. 
VMČ č. " žiada príslu~né oddelenie o vyjadrenie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čidností MsÚ 
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Požiadavka Č. 40114/14 - vo veci vytvorenia osobitnej kapitoly z rozpočt~ mesta na 
riešenie komunikácii v Starom meste. ' 

(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 104. 2. v zápisnici); 
104. Božena Podra:zová, Pavlovičovo námestie č. 40, Prešov: 
2. Stará časť mesta je využívaná obyvateľmi celého mesta, nielen obyvateľmi start' MČ. 
VMČ č. 4 súhlasí a apeluje na budúce MsZ, aby bola vytvorená osobit á kapitola 
z rowočtu mesta na riešenie komunikácií v Starom meste, keďže financie z zerv VMč 
č. 4 sú nepostačujúce. i 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ v ~účinnosti 
so sekeiou vnútornej správy a verejnýcb činností MsÚ 

Požiadavka Č. 402/4/14 - vo veci mriežok na Pavlovičovom námestí. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 104. 3. v zápisnici); 
104. Božena Podra:zová, Pavlovičovo námestie č. 40, Prešov: 
3. Mriežky (p. Fabuľa) - mali byť nahradené kedy sa tak stane? 

VMČ Č. 4 žiada, aby bol tento problém urgentne riešený. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategickébo rozvoja MsÚ 


Požiadavka Č. 403/4/14 - vo veci kontajnerov na Pavlovičovom námestí č. 40. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 104. 4. v zápisnici); 
104. Božena Podra:zová, Pavlovičovo námestie č. 40, Prešov: 
4. Opakovane urguje problém 	so zápachom, ktorý sa šíri od kontajnerov, i kde chodia 

bezdomovci vykonávať potrebu, navrhuje, aby bola ohrádka demontovaná ia kontajnery 
uzamykateľné. 

VMČ Č. 4 žiada TSmP, a. s., o stanovisko pri riešeni tejto požiadavky. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie TSmP, a.s. 

Požiadavka Č. 404/4/14 - vo veci informovanosti obyvateľov. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 105. 1. v zápisnici); 
105. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
1. 	Transparentné mesto 2012 bolo 54. v poradí - prečo sú obyvatelia zavádzaní 

nepravdivými infonnáciami. 


VMČČ. 4 tiada, nech sa k požiadavkám vyjadria príslušné oddelenia. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čin~osti MsÚ 


Požiadavka č. 405/4/14 - vo veci osvetlenia na Ulici 17. novembra, hnancovania 
stožiarov. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 105. 2. a 3. v zápisnici); 
105. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
2. Osvetlenie 	- reagoval na osvetlenie na Ulici 17. Novembra 2-64 - Povedal~'e je uro~né 

vďaka jeho iniciatíve, nie poslancom - keďže jeho požiadavky boli evidov é na MsU už 
od roku 2005 - citoval svoje požiadavky: Odpovede z MsÚ boli vždy z 'etavé, ked'že 
na to neboli v rozpočte mesta vyčlenené financie. Chce vedieť, kedy aým boli jeho 
požiadavky prerokovávané v MsZ. 
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3. Stožiare, ktoré boli odobraté a osadené pri vysokoškolskom internáte, prečo to financoval 
VMČč.4? 

VMČ Č. 4 žiada, nech sa k požiadavkám vyjadria prisluIné oddelenia. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činnbstí MsÚ 

Požiadavka Č. 406/4/14 - vo veci financovania chodníka na Škultétyho ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 105. S.v zápisnici); 
105. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 	 : 
5. 	Škultétyho ulica chodník nedokončený, je zvedavý, koľko bude stáť, ked'fe sa musel 

rozširovať a dávať obrubník. 
VMČ Č. 4 žiada, nech sa k požiadavke vyjadrí prfsluIné oddelenie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 40714/14 - vo veci povolenia k zriadeniu záložne v bytovo~ dome na 
Kúpel'nej Č. 1. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 106. l. v zápisnici); 
106. Monika Krupková, Kúpeľná č. l, Prešov: 
1. Kto dal povolenie na zriadenie záložne v ich bytovom dome, majú t~m problém 

s plošticami. 
VMČ Č. 4 žiada o vyjadrenie prfslušné oddelenie. . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

I 

Požiadavka Č. 408/4/14 - vo veci výsadby stromov a živého plota na Kúpel'nej ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 106. 1. v zápisnici); 
106. Monika Krupková, Kúpeľná č. 1, Prešov: 
1. 	Kúpeľná Č. 1- prečo sa mali vysadiť stromy 20 ks, kto dal také rozhodnutie? 

Po komunikácii s Ing. Brtkovou sa dohodli na 5 ks - prečo sa vysadil živý plot, prečo to 
nikto s nimi nekomunikuje, kto sa bude starať o jeho údržbu? 

VMČ Č. 4 žiada o vyjadrenie prfslušné oddelenie. : 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činhostí MsÚ 
v súčinnosti so sekciou stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 409/4/14 - vo veci zmluvy o odpredaji nebytového priestorn ~a Kúpel'nej 
ulici Č. 1. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 106. 2. v zápisnici); 
106. Monika Krupková, Kúpeľná č. l, Prešov: 
2. Z~luva o odpredaji nebytového priestoru na Kúpeľnej č. l p. Mikovi - prečo! 

VMC Č. 4 žiada o vyjadrenie prfslušné oddelenie. . 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 
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Požiadavka Č. 410/4/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k osobitnému url!eniu 
prevádzkového času. 

(IV. Stanoviská; bod 40. v zápisnici) 
40. SSR vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prelvádzkového 
času. 
II 	NEXT dovolenka- IN cestovná agentúra, Hlavná 85 Po-Pia 10.00p-17.00h 

NEXT dovolenka - in, s.r.o., 08301 Sabinov So, Ne zatvOllené 
zmena prevádzkového času 15.9 - 15.5. mimo sezóny 

21 	 Rýchle občerstvenie MAMUT, Pri Toryse 6 (žel. stanica) Po-Št 10.00 h - 23.00 h 
Ing. Peter Mihal, 0800 l Prešov Pia, So 10.00 )l - 01.00 h 
nová prevádzka Ne 12.00 ~ - 23.00 h 

31 	 Lajdácka stodola- piváreň, 17. novembra 108 I.posch. Po - Ne 09.00 h - 04.00 h 
Preshow, s.r.o., 08001 Prešov 
zmena prevádzkového času a prevádzkovateľa 

41 	 ELMIRA - textil, odevy, Hlavná Č. l Po Pia 09.00 h - 12.00 h 12.30 ~ - 17.30 h 
Elena Sotáková - ELMlRA, 08001 Prešov So 09.00h-12.00h 
zme/U1 prevádzkového času 

51 	Kaviareň - Herňa, Pavlovičovo nám. 34 Po - Ne 07.00 h - 24.00 h 
PeMa - Casino spol. s r.o., 082 71 Lipany 
nová prevádzka 

Písomné podanie vlastníkov bytového domu č. 34-37 na Pavlovičovom r$nestí, ktorí 
žiadajú určiť prevádzkový čas maximálne do 21.00 hod. vzhľadom na zl~ skúsenosti 
s prevádzkou pizzérie v tomto objekte. : 
VMČ Č. 4 dáva súhlasné stanovisko k bodu č. 1, 2, a 4. K bodu čislo 3 a 5 zaujnJ,e stanovisko 
na januárovom zasadnud Výhoru v mestskej časti č. 4. . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 411/4/14 - vo veci stanoviska VMČ Č. 4 k predÍženiu nájmu. 
(IV. Stanoviská; bod 41. v zápisnici) 
41. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k predíženiu nájmu (príloha č. 1). 

VMČ Č. 4 súhlasi. 


Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka č. 412/4/14 - vo veci osadenia lavičiek na Pavlovičovom námestí ~. 34-37. 
(V. Požiadavky VMČ; bod 24. v zápisnici) 	 i 

24. Opätovne osadiť lavičky na Pavlovičovom námestí č. 34-37. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čifosti MsÚ 

Požiadavka č. 413/4/14 - vo veci orezania stromov na Ulici 17. novembra č. 116-120. 

(Vl. Internetové a písomné požiadavky; bod I. v zápisnici) 

1. 	Dobrý deň pani Mgr. Langová, predsedníčka výboru mestskej časti č. 4, fmto by sme 

Vás, obyvatelia bytového domu č. 116-120 na Ulici 17. novembra, ch eli opätovne 
požiadať o orezanie stromov (ihličnatých i listnatých), ktoré svojou výškou ohrozujú náš 
bytový dom a rozkošatenosťou konárov bránia prístupu slnečných lúč v do našich 
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interiérov. Nežiadame o ich odstránenie, ale naozaj si vyžadujú úpravu. ZároEieň žiadame 
o vyčistenie kanálov v tesnej blízkosti nášho bytového domu, pretože po každ m daždi sú 
zaliate pivničné priestory nášho domu. Nakoľko sme práve ukončili zat pľovanie a 
celkovú rekonštrukciu domu, opätovne žiadame o vyčistenie kanálov. R i by sme 
apelovali na dobrú spoluprácu i do budúcnosti. 
Vlastníci bytového domu na ulici 17. novembra 116-118, Prešov 
Mgr. Gabriela Mikluščáková, 17. novembra 1l8, 080 Ol Prešov 

VMČČ. 4 žiada zaradiť požiadavku do zoznamu na ore:;y zelene v roku 2015. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čin~ostí MsÚ 


Požiadavka č. 414/4/14 - vo veci žiadosti o konštrukčné práce vo vnútrobloku ulíc 
Záhradná č. 37 a 39 - Levočská č. 19 až 25. 

(VI. Internetové a písomné požiadavky; bod v zápisnici) 

Peter Tvaruška: Žiadosť o konštrukčné práce vo vnútrobloku ulíc Levočská - Zábradná. 


Z dôvodu zvýšenia kvality života a bezpečnosti občanov, predovšetkým dbtí, v oblasti 
bloku ulíc Záhradná č. 37 a 39, Levočská Č. 19 až 25 Vás žiadam o podporu a pomoc pri 
zabezpečení týchto prác a úprav: . 
- Zatrávnenie pásu vo vnútornej časti vnútrobloku Levočská - Záhradná; 
- Výstavbu uzamykateľných klietok pre komunálny odpad; 

- Zaradenie do projektu na inštaláciu podzemných kontajnerov na komunálny oqpad; 

- Orez stromov v priestore detského ihriska. 

za Vašu ochotu V ám v mene občanov zo spomenutých ulíc vopred ďakujem. 


VMČ Č. 4 žiada pdslušné oddelenie, aby sa vyjadril k daným požiadavkám. 
 i 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činuostí MsÚ 

Požiadavka č.. 415/4/14 - vo veci žiadosti o konštrukčné práce vo vnútrobloku uUc 
Záhradná č. 37 a 39 - Levočská č. 19 až 25. 

(VI. Internetové a písomné požiadavky; bod v zápisnici) 
Peter Tvaruška: Žiadost' o konštrukčné práce vo vnútrobloku ullc Levočská - Z~adná. 

Z dôvodu zvýšenia kvality života a bezpečnosti občanov, predovšetkým detí v oblasti 
bloku ulíc Záhradná Č. 37 a 39, Levočská Č. 19 až 25 Vás žiadam o podporuj a pomoc pri 
zabezpečení týchto prác a úprav: ! 

- Inštaláciu značky označujúcej zákaz vjazdu (B 1) pri vstupe do bloku. 
- Osadenie spomaľovacieho prahu pri vstupe do bloku. 

VMČ Č. 4 f.iada pdslušné oddelenie, aby sa vyjadril k daným požiadavkám. 


Požiadavka odstúpená na ''Ybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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. ~ PaedDr. JozefSmetana 
vedúci oddelenia manažérstva *vality 

a právnych služieb Ms 

Spracovala: Iveta F ecková 
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ríloha Č. 1 
41.SSÚaU vyžiadaoie stanoviska VMČ č. 4 k predlženiu nájmu. 

UJ 
MESTSKÝ (;RAD V PRII.ŠOVE 

SEKCIA MA.TETKOVA A EKONOMJCKÁ 
Oddelenie mestského mnjetku 

TlIavn" 73 
080 O l Prešov 

Vážeuá ptIni 
]....1gr. Janette Lnngoivť1 
Predseda VMC č. 
Posl!Ulecká scnránkla č. 22 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

VA' 1... 1 ti""" I Li> umo' NMelf$\:;~: Vyb(Wtojlt f »Noi Prdo'>': . 
M/13883f201<1 Ing. Be:nčíkoväi31 00217 6.1O!2014 
Č. z.áZfL 1282 J9 

Vecr , 
E.~".~.!~:veJ1ská ~ Žit1d.?::t.~.!._stnno"iskQ k pr~life~,~,!,,~!:!by nájmu. 11~~~.!?_~j'eb 'pl'iesioro:.':... 

Na základe žiadosLí o predlženie nájomnej zmluvy č, 1739 Vás žl<:ldmnC' () J'loSkytt'lulie 
stanovíska pre žíadateľa VINCI Park Slova.kia~ S.T.O. Slovenská 40, 080 Ol Pntd~ov. 

s puzdravom 

~'e. t:~'lt~''''\'''~ÍII JSl"':';,lI ,l;; 1~' .:;:)!~ 
, ""., .:1,'\ 

'. ';'. '~U':':'~APrilQhy: .Kópia žiadosti .,,'."
Kópia stanoviska správcu l;' ! .,,_,~,;>.' 

JUDr. Katarhul.J 
'V~dúca oddeleniu. 

VMČ súhlasí. 


