
9 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností 

Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 
Mesto Prešov Hlavná 73 

08001 Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným riaditel'om sekcií MsÚ, 

náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 


V áš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ linka Prešov 
V.NQ./201 4/1488 Fecková!3 1 OO 127 19.12.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 2. 12.20 14 
Zápisnica VMČ č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 15.12.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 28. 1.2014 

Požiadavka Č. 416/4/14 - vo veci poškodenej dlažby na vyústení Jarkovej ulice, nákupu 
minerálnych vôd, opravy zábradlia na stromoradí 
a vyčlenenia plochy pre pochovávanie obetí hromadnej 
zdravotnej udalosti. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. I. v zápisnici); 
109. Dušan Daj ča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov: 

Pozri prílohu Č. I . 

VMČ Č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 417/4/14 - vo veci stavebných prác na Kuzmányho ulici a financií 
z Nórskych fondov na ošetrovanie historických budov. 

(!. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. I. v zápisnici); 
109. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov: 

Pozri prílohu č. I. 

VMČ č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 418/4/14 - vo veci dlhodobého parkovania na Sládkovičovej ulici. 

(!. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. I. v zápisnici); 

109. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov : 

Pozri prílohu Č. l. 

VMČ Č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ Č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 
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Požiadavka č. 419/4/14 -vo veci informácie k n. o. Nádej na Sládkovičovej č. 14 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. 1. v zápisnici); 
109. Dušan Dajča, Ol Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 

Pozri prílohu Č. 1. 

VMČ Č. 4 iiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 420/4/14 - vo veci výmeny košov kanalizačných vpustí na Pav!ovičovom 
námestí 40. 

L Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 1. v zápisnici); 
110. Božena Podrazová, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 
1. Pavlovičovo námestie 40 - vymeniť koše, zanesené mriežky vyčistiť VPČ! 
VMČ č. ., žiada, aby sa zberné koše, ktoré boli projektované na kanalizačné vpuste boli 
vymenené v rámci reklamácie. Problém vznikol počas letn.pcll búrok, keď tieto kanalizačné 
vpuste sa rýchlo upchávali a boli vytopené pivnice v bytovom dome. Na pracovnom 
stretnutí, ktoré sa uskutočnilo z dôvodu riešenia problému bolo v zázname uvedené, že tieto 
koše budú vymenené! VlI:1Č č. 4 žiada odpoveď, prečo sa tak do dnešného dňa nestalo. 
Požiadavka odstúpená na ~'Ybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 421/4/14 - vo veci reklamácie prác na chodníku Ul. 17. novembra - od 
križovatky po Francisciho ulicu. 

I. Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 2. v zápisnici): 
110. Božena Podrazová, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 
2. Chodník na Ul. 17. novembra - od križovatky po Francisciho ulicu - je veľmi nekvalitne 

urobený. Kto prepral prácu? 

v,i\1Č Č. 4 žiada stanovisko od príslušného oddelenia, pokiaľ stav prác nezodpovedá kvalite, 

nechje riešený v rámci reklamácie. 

VMC Č. 4 '!;iada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VlI:1Č č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čiuností MsÚ 

Požiadavka Č. 422/4/14 - vo veci rozpočtu na rok 2015. 
L Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 3. v zápisnici); 
110. Božena Podrazová, Pavlovičovo námestie 40, Prešov; 
3. Žiada, aby bol pripomienkovaný rozpočet na rok 2015 - ked'že opäť nie je zohl'adnený 

fakt, že v centre mesta sú chodníky vo vel'mi zlom stave a preto žiada, aby bolí schválené 

financie, ktoré by tento problém riešili. 

Predsedníčka VMČ Č. 4 sa vyjadrila, že návrh rozpočtu visí na Úradnej tabuli a občania ho 

môžu pripomienkovaťdo 6.12.2014. Sama vznesie lúlo pripomienku. 

VlI:1Č č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešellie zuslali na VlI:1Č č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
v súčinnosti so sekciou majetkovou a ekonomickou MsÚ 
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Požiadavka Č. 423/4/14 - vo veci osadenia dopravného značenia vo vmítrobloku 
Pavlovičovho námestia 40. 

1. Požiadavky prítomných občanov; bod l JO. 4, v zápisnici); 

110, Božena Podrazov á, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 

4, Požaduje, aby bola k vnútrobloku osadená značka zákaz vjazdu okrem domácej obsluhy, 

l'~ďže obyvatelia bytového majú problém zaparkovať kvôli tomu, že im tam parkujú študenti. 


lefto požiadavke sa vyjadril pracovník MsÚ p, Andraščík, ktorý má k lomu zamietavé 
stanovisko, pričom sa oprelo novelu zákona, 
VMČ Č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 424/4/14 - vo veci zrušenia betónového stojiska na smetné nádoby na 
Pavlovičovom námestí 40. 

L Požiadavky prítomných občanov; bod 110, 5, v zápisnici); 
110, Božena Podrazov á, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 
5, Opakuje požiadavku, aby bolo zrušené betónové stojisko na kontajnery, lebo im tam chodia 
robiť bezdomovci potrebu a ide odtiaľ smrad a je to značne zvetralé, 
VilďČ Č. 4 navrhuje toto stojisko zlikvidovat' a oplotil' smetné nádoby uzamykatel'nými 
"klietkami". 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 425/4/14 - vo veci odpovedí o stave vápnika vo vode. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111, 2, v zápisnici); 

111. Cyril Jurč, 17, novembra, Prešov: 

2, VVaK neustále posiela zmätočné odpovede občanom o stave vápnika VO vode, prečo sa 

berie priemer a nie jednoznačne miestna časť, 


V111Č Č. 4 žiada, aby príslušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na V;'WČ č. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÍ! 


Požiadavka Č. 426/4/14 vo veci monitoringu predstaničných priestorov v okolí 
schodíkov ku prevádzke NAY. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111, 3, v zápisnici); 
II L Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
3, V okolí schodíkov ku prevádzke NA Y v predstaničných priestoroch možno považovať za 
verejné Wc. VMČ č, 4 žiada MsP, aby urobila monitoring priestorov, 


VMČ é. 4 žiada, aby príslu,fná sekcia zaujala stanovisko a riešellie zaslala na V;WČ é. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 


Požiadavka Č. 4274/14 - vo veci chýbajúcej prípojky plynu na Ulici 17. novembra. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111,4. v zápisnici); 

111, Cyril Jurč, 17, novembra, Prešov: 

4, Žltá rúrka z asfaltu na Ulici 17, novembra zmízla, 


VMČ Č. 4 žiada, aby prislušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VMČ Č. 4, 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka Č. 428/4/14 - vo veci zne'výhodncného cestovného v MHD pre dôchodcov. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod III. 5. v zápisnici); 
III. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
5. Jedna mestská poslankyňa sa nevhodne vyjadrila v jednom z denníkov o zdražovaní 

v MHD v predchádzajúcom volebnom období a to, sa nezdražovalo - nie je to pravda 

v roku 2011 sa zdražovalo. Kde uvedená poslankyňa bola? Opakovane požiadavka, prečo je 

znevýhodnené cestovné v MHD pre dôchodcov. 

VMČ Č. 4 žiada, aby prlslušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VMČ Č. 4. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činnosti MsÚ 

Požiadavka Č. 429/4/14 - vo veci parkovania na Ulici 17. novembra. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 111. 6. v zápisnici); 
III. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
6. Na ulici 17. Novembra parkujú autá na zelených pásoch. 


VMČ Č. 4 žiada, aby príslušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VMČ č. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 


Požiadavka Č. 430/4/14 - vo veci špiny a neporiadku v meste. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111. 7. v zápisnici); 

II L Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 

7. Špina a neporiadok v meste. 


VMČ Č. 4 žiada, aby prlslušllá sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VlI1Č čo 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností Msll 


Požiadavka Č. 431/4/14 -vo veci Vodárenskej veže. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 112. L v zápisnici); 

112. Madzik, Prešov 
I. Pod'akoval za riešenie problému Vodárenská veža. Dúfa. že problém bude aj naďalej nešený 

postupne. 


Požiadavka odstúpená na vedomie Prešov REAL, s. r. o. 


Požiadavka Č. 432/4/14 - vo veci vianočnej výzdoby na Svätoplukovej ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 112. l. v zápisnici); 
113. Šker1ík, Svätoplukova ulica, Prešov: 
l. Dala by Sa riešiť ešte tento rok vianočná výzdoba na Svätoplukovej ulici? odôvodňuje to tým, že 

niektoré ulice sú predimenzované, iné nemajú žiadnu výzdobu. 

VMČ Č. 4 žiada príslušné oddelenia o stanovisko. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii vnútornej správy a verejných činností Msll 


Požiadavka Č. 433/4/14 - vo veci povolenia na prevádzku rýchleho občerstvenia 
na Svätoplukovej ulici. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 112.2. v zápisnici); 
113. Škerlík, Svätoplukova ulica, Prešov: 
2. V susedstve sa pripravuje priestor pre prevádzku týchleho občerstvenia opakovane sa p)1a, či bolo 
vydané povolenie na takúto činnosť. 
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VlI1Č čo 4 žiada príslušné oddelenia o stanovisko. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 434/4/14 vo veci zmeny užívania stavby na Kúpel'nej č. 1. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 114. 2. v zápisnici); 

Krupka, Kúpeľná č. l, Prešov: 
2. Preveriť a odpovedať, kto dal povolenie na zmenu užívania stavby zo zdravotníckeho 

zariadenia na záložňu. 


VMČ Č. 4 žiada Prešov REAL, s. r. O., o odpoved'. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Prešov RREAL, s. r. o. 

Požiadavka č, 435/4/14 - vo veci zatekania vody do pivničných priestorov po výstavbe 
Okružnej. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 114. 3. v zápisnici); 
114. Krupka, Kúpeľná č. l, Prešov: 
3. Po výstavbe Okružnej dochádza k pretekaniu vody do pivničných priestorov. 

Požiadavka č. 4364/14 - vo veci informácie o mesačných nákladov na prevádzkovanie 
Vodárenskej veže. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 114.4. v zápisnici); 
114. Krupka, Kúpeľná č. 1, Prešov: 
4. Koľko stojí mesačne prevádzka Vodárenskej veže. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Prešov RREAL, s. r. o. 

požiadavka Č. 437/4/14 - vo veci osvetlenia parkoviska na Kúpeľnej č. 1. 
(I. požiadavky prítomných občanov; bod 114. 5. a 8. v zápisnici); 
114. Krupka, Kúpeľná č. I, Prešov: 
5. Prečo nesvieti osvetlenie na parkovisku Kúpeľná Č. 1. 
8. Kedy bude riešené verejné osvetlenie na parkovisku na Kúpeľnej ulici? 

VMČ Č. 4 žiada stanovisko príslušného oddelenia. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 438/4/14 - vo veci opravy chodníka na Konštantínovej ulici. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 116. 5. a 8. v zápisnici); 
116. Bartolomej Bekeč, Konštamlnova Č. 15, Prešov: 
I. Žiada, aby sa opravil rozbitý chodník na Konštantínovej ulici. 
VMČ Č. 4 žiada, aby bol chodník zaradený do zoznamu opráv. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 439/4/14 - vo veci presunu finančných prostriedkov VMČ č. 4 
(IV. Stanoviská; bod v zápisnici); 

Z dôvodu nesprávne zadefinovaného presunu finančných prostriedkov VMČ Č. 4 
opravuje túto požiadavku Č. 393/4114 v súlade s návrhom SMaE č, M/2014/- čiže zvýšenie 
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kapitálových výdavkov na programe č, 7,6 (verejnoprospešná činnosť) znížením kapitálových 

výdavkov rozpočtu v programe 9.3 investičná výstavba v hodnote 1610,60 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ v súčinnosti 
so sekciou strategického rozvoja MsÚ a sekciou vnútornej správy a verejných činnost! 
MsÚ 

Požiadavka Č. 440/4/14 - vo veci presunu finančných prostriedkov VMČ č. 4 
(IV. Stanoviská; bod v zápisnici); 

VMČ Č. 4 žiada nevyčerpané finančné prostriedky s investičnej VMČ č, 4 

kapitola 9 presunúť na bežnú údržbu s použitím na obstaranie jedného prvku, teda 

presunúť na 0620633004/206 obstaranie jedného nového herného prvku v max. hodnote 

412,- € a uskladnením v spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s" a s jeho osadením 

v jarnom období roku 2015. 

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

Požiadavka Č. 441/4/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k osobitnému určeniu 
prevádzkového času. 

(IV. Stanoviská; bod 42. v zápisnici); 

42. SSR vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkového 

času. 

1/ Fotoštúdio, Svadobný salón, Hlavná 23 Po - Pia 10,00 h - 12,00 h 12.30 h - 17.00 h 

LIFE štúdio s, r. o., 08001 Prešov So 09,00 h - 12,00 h 
zmena prevádzkového času 

2/ DlELO  umelecké predmety, Hlavná 42 (posch,) Pia- Po zatvorené 
DlELO, s, L o" 0800 l Prešov Ut, St, Št 13,00 h -17.00 h 
zmena prevádzkového času 
VMČ Č. 4 súhlasí. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 442/4/14 - vo veci stanoviska VMC; Č. 4 k odpredaju pozemku. 
(IV. Stanoviská; bod v zápisnici); 

43. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č, 4 k odpredaju pozemku (príloha č, 2). 

VMČ Č. 4 súhlasí. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 
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Požiadavka č. 443/4/14 - vo veci stanoviska VMČ c. 4 k odpredaju pozemku. 
(V. Požiadavky VMČ; bod 24. v zápisnici); 
24. Opätovne osadiť lavičky na Pavlovičovom námestí č. 34-37. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 444/4/14 - vo veci st'ažnosti - výrub stromov pri bytovom dome na 
Ulici 17. novembra č. 132, 134,136,138,140,142 v Prešove, 
záznam č. 113229. 

Pozri prílohu zápisnici č. 3. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
v súčinnosti so sekciou vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

~(( 1'1 
/ 

JUDr. Beáta Findišová 
poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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Príloha č. l 

l09.Dušao Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 

1.12.2014 - do zápisn ice VMČ Č. 4 

Poškodená dlažba na vyústen{ Jarkovej ulice nie jc dtc defll1Hi vne opravená
tli l") -7N a úrov ni domov Hlavná 7 7 - 79 je pod c hodníkom vybudovaný prie stor , ktorý u ž viac 

rokovchátľa . Je žiaduce vyzvať v laslníka > aby to s prevád z o vnl. 
_ Je po vo l' bách , ľakže Tla Kuz.rnányho ulici sa zase nič nero bí. 

.....71f/lt ~ Me5(O je akcio nárom VVS. ktorá d is po nuje technikou na čistenie kanalov. Prečo mesto 
_ uzalvära zmluvy .s c L1JzÍlni dodávateľmi. Viem o dvo(;h. 

JIJ;ŕC ~Meslo je akcionáro m ry Minerálne vody vyrábajúcej Sa lva to rku.. Prel:o ted ~\ M s U kupuje 
minerálku na zasadnutia MsZ od rnaloobchodníka ? 
Žiadal som o d VMČ odpočet v ý konov za uplynule štyri roky. B o l mi rrcdlozený zozn a m 
invcsticií rč:alí'ZovC:Ulýcb v Starom IUe!"te. N a tor.o prcv;:izne nemá V M C v p.lyv. 
Mal som pr~dstavu. že sa dozv ieme to, ko l'ko krát v prospech S taré h o me.st~l inte rpelovali 

- p061and /. nášho výboru, čo presadili na zlepšenie života ~ !~od.
cl4/c--5J Z nov in sme !su dozvedeli , že V p ( : v upl ynulom obdobi h ospod ár il o s veľk~'rtl množs tvom 

- financií. Opravy zábrad lia nf' s tromoradí sme sa ajc nedočkali. 
cI~v~ -3> Obyvate li a T á bo riska upozorňujú , žc na c intodne musí bye vyčlenená pjocha pre prípad 

p ocho vnvan.ia o betí n ej ak.ej hromadnej zdravotnej ud alos ti, infekcie a pod.Ako straregické 
/ územie. 

ól/ťIlJ V -:7])TosJm info rmáciu, či n .O. Nádej na Sl{ldkov ičovej 14 má \J :L.Ívaci e povo lenie na z m enu 
$tnvby, ktOl'll vykol1<tli. Zo škôlky na sociá lne zaríaclcni.::.

lJó p Ch ystú sa územne kona nie k 11.0. Nád ej, ž iadame informáciu. aké v yjad.rl:!lic dá VM(:. 
-=> NH Sládkov ičovej lllici dlbodo b o parkuje ďalšie auto (č.i e rn y miJa'o bus Volkswngen ) 

d'ď l!.-. -2J v blizkonl okolí obce a mcstn ošell'uj ú hi storicke objekty. Pen.i;jze TO Zljú oz. "Nórskyc h fondov . 
Prečo to o n y vedia a naším úľadníkolO zo o dd . ~t ra[égie to trva U? 6 r o kov ? 

V Prešove 1.1 2..2014 

Dušan Da.jča 

VMČ č.4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ. 
Na poškodenú dlažbu na Jarkovej bolo odpovedané priamo na zasadnutí VMČ. 

http:nejak.ej
http:vnvan.ia


Príloha Č. 2 
43.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k odpredaju pozemku . 

• 0. J\T 	 MESTSKt ÚHAD v PREŠOVE
tJií:if..."'!. .... SEKCIA MAJETKOVA A lc](ONOMICKA

t vi) OddeJel1)Cmes(ske bo majeLku 


!-ll, vl1á 73 
., 
080 ol Prelov 

Vážená paní 
Mgr. Janette Langovä 
Predscda VMČ Č. 4 
Poslan~cká schrit""1ka l:. 22 
Mestský luad 
Hlavná 73 
030 Ol Prešov 

V' i 1i,1~ t&:o i zo d~,tI· N I11. Č(s'IO; 	 Pre /;()\," ~!i'''''J ' t I<roi<<! 

M/13002S:"2014 Magáoová!3 J00217 JS. lO. 201 4 
t.. "'.<\:o!.l1 130970/2014 

..i:. Vec: Žiadost' o ZllU jJ.l tie stnnovj~l< a -ulica 17. noycmbra Prešov- predaj pozemku 

_~ ~;~ Na "Základe žiadosti p. Pavla Krempaského a mau'.elky eudmily Krempaskej , bytom 17. novembra) 2, 
\ ] )rešov. ktor)' žiadajú o predaj pozemkov parc. Č. KNC 6020! 14 !t parc . Č . KNC 6020115 v k. Ú. Ptcšov, 

nachádzajúc.ich sa na uli ci 17. novembra -12 v P rdove, :l.a účelom realizovania pl)stavby I;: md ir,n6 l\l1 
domu, Vús žiadam o zaujatie stanoyíska. 

. " ...... .
:E_\~ '~!~ ::'13~, i ~"t., , 


S pozdrayom , .,:~ '"Il.: .: 1' . 


"i ' ": ( :":".. ,-,;'., ,Lf.l.tL'!":'11:I;LJ" 
" ; : ~': "'·-"io~d'" " t"lt iíi ..... ·re .... (I ~ ! TI.SO V LY / 1 

fl " JI(! Jmm r. K ata n na . unCO\:i 
vedúc:, oddc-lenia 

Príloha: 	 kópin žiadosti 

map' GIS 


,/ ,: ; ../l/vl d 
; " Oo 

"'.ft~~ ~Ý ~ 'ad v p<$JOVft i Hla·""d 1",3 t 0&0 01 ~',~!I>Y I I Tol. ~421(~1 )3100111 1 ~ 'H\ ~~2 1{S')173~665 I E ..." t "I\I.\O.lad":';"'~p,c:,:?~ , tk; ....w ... .~~O"o.J~ 

VMČ súhlasÍ. 


