
9 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti 

Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 
Mesto Prešov Hlavna 73 

080 01 Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným riadite\'om sekcií MsÚ, 

náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 


V áš list čislo/zo dňa Naše člslo Vybavuje/linka Prešov 
V./VQ.l20 14/1393 12.12.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 2 - zo dňa 4.12.2014 
Zápisnica VMČ Č. 2 bola na MsÚ doručená dňa 10.12.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 28.1.2015 

Požiadavka Č. 269/2/14 - vo veci lavičiek pri bytovým dome na Fučíkovej ulici Č. 3, S a 7. 
Pani Denisa Končar, Fučíkova 3, Prešov - vlastníci bytov bytového domu Č. 3, 5 a 7 

na Fučíkovej ulici v Prešove žiadajú o opravu, resp. výmenu 2 ks l avičiek nachádzajúcich sa 

pred bytovým domom na pozemku parc. č. KNe 8084, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísanom na LV Č. 6866, k.ú. Prešov z dôvodu, že drevená časť lavičiek je v zlom stave a je 
potrebná ich výmena (príloha Č. 1 - fotodokumentácia). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 270/2/14 - vo veci prestavby križovatky na ul. Obrancov mieru 

Levočská a rozširením mosta na Levočskej ulici. 
Pani Gabriela Vojčeková, Fučíkova 23, Prešov - chcela by som sa opýtať, ak to 

vyzerá s prestavbou križovatky na ul. Obrancov mieru - Levočská a rozšírením mosta na 
Levočskej ulici. A ako je to s diaľničným obchvatom. 
Odpovedala: Ing Darina Sýkorová, odd. D, E a ŽP 
Bývam na ulici Fučíkovej a musím konštatovat; že začína byť veľmi frekventovaná. Vodiči 

obchádzajú križovatku pri Kauflande a hlavne vtedy, keď sú kolóny cez celú ulicu Obrancov 
mieru a skracujú si cestu cez Fuéíkovu ulicu. Cesta je veľmi úzka má len 4,7 m 
a prechádzajúce autá jazdia aj po chodníku, ktorý je zarovno s komunikáciou. Na ulici boli 
vysadené nové stromy, z ktorých niekoľko už padlo za obeť šoférom jazdiacim po chodníkoch 
Požiadavka na zjednosmernenie Fučíkovej ulice, 

Požiadavka odstúpená na vybaveníe sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka Č. 27112/14 - vo vecí rigolu na ul. Pod Wílec hôrkou. 
.MUDr. Lýdia Migrová, Pod Wilec hôrkou 33, Prešov - na uL Pod Wílec hôrkou sa 

realizoval rigol- priekopa je vel'mi hlboká. To sa čaká, kedy sa niečo stane, Chcem sa opýtať, 
či sa s tým bude ešte niečo robiť. V zime sa tam sánkujú deti a je len otázkou času, kedy tam 
dôjde k úrazu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 272/2/14 vo veci odstránenia zábradlia na ulici Obrancov mieru od č. 24 

smerom k predajni Arma. 
Pán Polomský, Obrancov mieru 26, Prešov - na ulici Obrancov mieru od Č. 24 

smerom k predajni Arma je osadené zábradlie. Chcem sa opýtať, či to zábradlie je potrebné. 
Pýlllm sa preto, že keď vchádzam k sebe do dvora autom (z ulice Obrancov mieru), tak 
musím vojsť do ďalšieho jazdného pruhu, aby som vytočil. Požiadavka na jeho odstránenie 
alebo odstránenie jeho aby sa vjazdy T07·Hril 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 273/2114 - vo veci výmeny kanála na ulici Obrancov mieru. 
Pán Polomský, Obrancov mieru 26, Prešov - na ulici Obrancov mieru (RD) je 

problémová Je tam 30-tka kanál - prečo sa nevymenil? Do tohto kanálu je 
napojené sídL II a taktiež sídl. III. Požiadavka na Vodárne, aby uvažovali s výmenou tohto 
kanála. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 274/2/14 - vo veci čistenia chodníkov na ulici Obrancov mieru. 
Pán Polomský, Obrancov mieru 26, Prešov - chcem sa opýtať, ako je to so zametaním 

chodníkov na uL Obr. mieru (po celej dížke). Čistí sa len po č. 32 a tam kde sú rodinné domy 
sa zametacie auto otáča - veď mi tiež platíme dane, tak prečo sa zametá len pri bytovkách 
(veď tie sú už tiež súkromné). Chodnikje mestský, ale upratať ho musí vlastník RD. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy II verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 275/2/14 - vo veci odpratávania chodníkov. 
Pán Sýkora, 19. Januára 14, Prešov - chcel by som požiada!' a apelovať poslancov, 

aby tlačili na zmenu zákona týkajúcu sa odpratávania chodníkov. V mojom susedstve žije 
veľa samostatne žijúcich a starších spoluobčanov, pre ktorých je odpratávanie chodníkov 
problémom. Treba sa preto zamyslieť nad tým zákonom a posunúť to na vyššie miesta. Byty 
boli odkúpené a sú v osobnom vlastníctve, takže by mali pre vlastníkov bytov platiť také isté 
pravidlá, ako pre vlastníkov RD. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka Č. 276f2!14 - vo veci opätovného osadenia stÍpikov na Ulici Fraňa Kral'a. 
Pani Anna Heribanová, Obrancov mieru 58, Prešov na Ulici Fraňa Kráľa bolí 

osadené stÍpiky pri vjazde, resp. výjazde z vnútrobloku. StÍpiky boli niekým odstránené. 

Požiadavka na ich opätovné osadenie z dôvodu, že vodiči si cez vnútroblok skracujú cestu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 27712/14 - vo veci linky MHD č. 22. 
Pán Adamčík, Terchovská 26. Prešov - linka Č. 22 - chcem sa opý1ať, či sa nedá 

niečo urobiť s tým trasovaním, aby linka chodila aj cez mesto (tak ako chodila pred tým). 

Pán Zdena Bulnová, Ku Kyslej vode 12, Prešov - treba sa zamyslieť nad tým, že ten 

spoj (linka č. 22) by mal chodiť ku škole, na Levočskej ulici (z dôvodu, že je tam 

poliklinika), cez mesto a k nemocnici. Na Terchovskej ulici býva cca 70 školopovinných detí, 

starších občanov, ktorí SÚ auta a potrebujú ísť k lekárom a na nákupy. Treba porozmýšľať 

nad takým trasovaním, ktoré by vyhovovalo obyvateľom tejto lokality. Mali by rozhodnúť 

o tom ľudia z tejto lokality. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÍJ 


Požiadavka č. 278/2/14 - vO veci osadenia dopravnej značky, merania rýchlosti, príp. 
osadenia radaru na ulici Obrancov mieru. 

Pavol Libera, Obrancov mieru 18, Prešov - chcem opäl' upozorniť - doprava na ulici 

Obrancov mieru. Autá tam jazdia veľkou rýchlosťou. Navrhujeme, aby pred križovatkou bola 
osadená dopravná značka ,,50-tka" a pre tých, ktorí to nerešpektuj ú aj za križovatku, aby autá 
spomalili, keď vchádzajú na ul. Obrancov mieru, aj napriek tomu že vyhláška prikazuje v obci 

50-tku. Navrhujeme to z dôvodu, že tento úsek je špecifický. Taktiež žiadame, aby na ulici 
Obrancov mieru bola meraná rýchlosť. Možno by pomohlo osadenie radaru (merača 

rýchlosti). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 279/2/14 - vo veci osadenia zrkadla a dopravnej značky pri výjazde 
z mosta (Ul. 17. novembra) na ulicu Obrancov mieru. 

Pán Július Michalides, Odborárska 19, Prešov požiadavka, aby bolo osadené 
zrkadlo a taktiež dopravná značka "Stop-ka" pri výjazde z mosta (Ul. 17. novembra) na ulicu 
Obrancov mieru. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÍJ 

Požiadavka Č. 280/2/14 - vo veci dimenzovania Čerešňovej ulice. 
Pán Tomáš Sabol, 19. januára 16, Prešov Čerešňová ulica chcem sa spýtať vakom 

stave je tá cesta a na čo je dimenzovaná. Pýtam sa preto, lebo sa tam bude robi!' plyn a čí je 

pripravená na prejazd ťažkých mechanizmov. Požiadavka na správcu ciest firmu IV 
s. r. o, Prešov. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka Č. 28112/14 - vo vecí vysypania a uvalcovania ulice Ku Brezinám, vyčistenia 
okrajov ulice od náletových drevín a kríkov, odvodňovacej 
mreže naprieč cesty na začiatku ulice Ku Brezinám a 
vysypania ulice Ku Kyslej vode. 

Pani Krajňáková, Ku Brezinám 46, Prešov - žiadam o vysypanie a uvalcovanie ulice 
Ku Brezinám dostatočnou vrstvou cca IO cm asfaltovou drfou v jarných mesiacoch, nakoľko 
teplo v jarí a v lete asfaltovú drf zhumí a stane sa z nej dostatočne pevná vrstva na to. aby 
bola zjazdná pre osobné autá, cyklistov a nákladné autá, ktoré z lesa vozia drevo po tejto 
ulici, aby ju nezničili po dvoch - troch fúrach, V jesení roku 2013 sa minulo na údržbu 980 €, 
vysypala sa celistvá vrstva na celú ulicu. Len7~ sa vysypala v októbri - prišli do toho dažde 

a nákladné autá do dvoch týždňov zničili túto minimálnu. ktorá tam bola, Toho roku koncom 
leta sa minulo na cestu 2016 € a boli zasypané iba niektoré jamy na ceste, bolo tam dovezené 
tak málo materiálu, že v súčasnosti je vidno, sa tam niečo doviezlo, V zápisnici VMČ 
Č. 2 zo dňa 3.42014 bolo na opravu ulice Ku Brezinám odsúhlasené 2 500 €, takže 484 € sa 

zvýšilo, ktoré sa tam ešte môžu použiť, 
Žiadam o vyčistenie okrajov ulice od náletových drevín a kríkov, ktoré sa 

nekontrolovane rozrastajú po okraji cesty a zužujú už tak úzku cestu, V tomto roku sa tam nič 

nečistilo, ale konáre a burina boli zrezané pol metra od zeme, takže zas sa vynaložená práca 

minula účinku. 
Je potrebné urobil' odvodňovaciu mrežu naprieč cesty na začiatku ulice Ku Brezinám 

pre dažďovú vodu, ktorá steká po Turistickej ulici. Teraz je tam vymytý jarok priečne cez 
cestu a ničia sa tam autá. V tomlo roku bolo odsúhlasených 1 000 € na výmenu odvodňovacej 
mreže na ulicu Ku Brezinám, ktorá tam nikdy nebola a výmena sa pochopiteľne 

neuskutočnila, peniaze sa môžu použiť už tie, ktoré boli odsúhlasené. 
Žiadam, aby rozšírenie ulice Ku Kyslej vode bolo vysypané od začiatku a nie až od 

zákruty, keďže ulica je nebezpečná tým, že je úzka, má veľké stúpanie a je tam neprehľadná 
zákruta. Ulica sa v minulosti rozšírila, ale v lete tohto roku bola na rozšírenom úseku 
navozená asfaltová drI' len od zákruty a začiatok nie je vysypaný. Nedá sa tam vyhnú!' autom 
lebo roz.~írená časť nie je upravená a zrovnaná. 

Žiadam, aby práce boli urobené poctivo a v požadovanej kvalite lebo peniaze boli 
minuté a cesta zostáva stále blatistá a plná dier a konárov, Je to naša jediná prístupová cesta, 
inú nemáme a každý rok je treba dávať opravovať auto, ktorého podvozok sa stále níčí na 
neupravenom povrchu cesty, Dostala som odpoved' z MsÚ, kontrolu prác na ulici Ku 

Brezinám skontroloval Ing, Vrbenský, ale silne pochybujem, že tam bol, alebo skontroloval 

inú ulicu, lebo takto odvedenú prácu nemohol prevziať ako vykonanú, aby mesto za ňu 
uhradilo faktúru. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č, 282/2/14 - vo veci upratovania ulice POd Wilec hôrkou. 
Milan Scholz, Pod Wilec hôrkou 19, Prešov - raz za rok zametajú uL Pod Wilec 

hôrkou a všetko to kamenie (posypový materiál) je nahmutý na ploty, ale nikto to už 
neuprace. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka Č. 283/2/14 - vo veci rigolu, vysokých betónových prechodov a napojenia 
odvodňovacích žľabov. 

Pán Milan Seholz, Pod Wilec hôrkou 19. Prešov - na tej úzkej ulici sa urobil ten 
nezmyslený rigoL Keď z lesa ide nákladné auto a zo spodu autobus, tak odporúčam, aby sa 
tam vtedy prišiel niekto pozrieť. 

No a ďalšia blbosť - vysoké betónové prechody, to kto toto vymyslel? 

Odvodňovacie žľaby - veľké sú napojené do malých. To chcem vidieť, ako ta voda 
bude odvedená. 
Požiadavka na vyriešenie kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou, Nemáme kam zviesť vodu, 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 284/2/14 - vo veci úpravy časového intervalu na priechode prc chodcov na 
ul. Čsl. armády - Obrancov mieru. 

Pán Martin Čsl. armady 2, Prešov - požiadavka na úpravu časového intervalu na 
priechode pre chodcov na uL Čsl. armády - Obrancov mieru, Po stlačení tlačítka je potrebné 

čakať aj IO min. kým chodec môže prejsť cez komunikáciu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÍ! 

Požiadavka Č. 285/2/14 - VO veci stanoviska VMČ č. 2 k názvom novo pomenovaných 
ulíc v lokalite VMČ č. 2. 

Žiadosť o prijatie stanoviska VMČ 4, 2 k názvom novo pomenovaných ulíc v lokalite 
VMČč.2: 
- Lasičia ulica; 

Králičia ulica; 

Poľovnícka ulica; 

Ulica Staré záhrady. 


VMČ č. 2 súhlasi s novými názvami ulíc, len žiada prehodnotit' názov ulica Králičia 
z dôvodu, že v dane) lokalite sa už nachádza ulica Zajačia. Ville č. 2 navrhuje mestskému 
zastupiteľstvu scllváliť názov ulice Veveričia. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii služieb občanom MsÚ 

Požiadavka Č. 286/2/14 - vo veci kontroly dodržiavania rýchlosti na uliciach Kollárova 
a Sázllvského. 

VMČ Č. 2 žiada kontrolu dodržiavania rýchlosti na uliciach Kollárova a Sázavského, 
hlavne v pracovné dni v čase od 7.00-8.15 hod, a poobede v čase od 15,30-16.00 hod. 
z dôvodu, že je to oby1ná zóna a vodiči veľmi často nerešpektujú vyhlášku, čo sa táka 
rýchlosti. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 
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JUDr. Beáta Findišová 
poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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