
118 

.. 

Strana:r::-:=-"""" <'k~,_ ~_~.-..~_.l~ 'Í • v • v 

j 1\'.::'.'S],O~R"Š ' e.!Gk'~;_.'r~d V Prešove .~or V mestskej casti c. 2~ 
l tr.,o "'''' r' . Mesto Prešo.v.rr.e~ ,t. rn;Ji'1ila:~;,t.iJ, U1"11 ; 


F'?7 -. -'-1ln;;~ é'I !et.ohl j 


Došlo: 2 2 ,01- 20~~J'O't10 I Z Á P I S NIC A
1-=1-------. I I 

~'hY; Vyéd":" l Z 1. riadneho zasadnutia 
cvld.,fu,č "':;!;'i'j P::::" . s kej časti Č. 2, ktoré sa konalo dňa 08.01.2015 

Prítomn(: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru v mestskej časti č, 2 začalo o 16:40 hod. z dôvodu, že bolo potrebné 
zvoliť predsedu a zapisovateľa VMČ. Voľbu viedla JUDr. Sylvia Bobková, právnička oddelenia 
manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ v Prešove. Na základe hlasovania bol za predsedu 
VMČ Č. 2 zvolený Ing. Richard Drutarovský a zapisovatel'kou bude Mgr. Jana Grešová, 
zamestnankyňa MsÚ. 
Následne výbor v mestskej časti otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, ktorý v úvode privítal 
prítomných občanov, poslancov a zamestnancov MsÚ a oboznámil ich s návrhom, akým 
spôsobom by chcel viesť do budúcna zasadnutia VMČ. 

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 

Ing. arch. Vladimir Krištof SSÚaU - odd. HAMaÚP 

Ing. Darina Sýkorová SSÚaU - odd. DEaŽP 

Ing. Július Adam SMaE - odd. MM 
p. Peter Compeľ MsP 

'" v v vPoziadavky obcanov z VMC c. 2 

Požiadavka č. l: 
D. Imrich Saloky 

Požiadavka na prehodnotenie ÚP mesta Prešov voči stavbe "Novostavba polyfunkčného domu, 

ul. Pod Kalváriou", parc. č. 7274, 7277/1. Pán Saloky, ako splnomocnený spoluvlastoík:mi 

pozemkov parc. Č. 7272, 7273, vedených na LV 4771, kst. územie Prešov, ktorých zastupuje

dáva námietku voči stavbe polyfunkčného domu a žiada o prehodnotenie ÚP mesta Prešov 

v časti ul. Pod Kalváriou, pac. č. 7274, 7277/1, 7272, 7273. 

pri stavbe nábrežnej komunikácie na ul. Pod Kalváriou a pri výkupe RD bolo konštatované, že 

zostávajúce pozemky zostanú na rodinnú výstavbu. Vzhľadom k tomu, že mesto porušilo túto 

konštatáciu a niekol'ko krát menilo ÚP v tejto časti na uvedených parcelách, pán Saloky nevie, 

ako mohlo dôjsť k tomu, že na rozlohe 20 árov bol ÚP mesta Prešov v tejto časti účelovo 


zmenený na občiansku vybavenost'. Vzhl'adom na uvedené, štvorpodlažná polyfunkčná budova, 

by v uvedenom území narušila aj celkový architektonický vzhľad rodinnej zástavby. 

Z uvedených dôvodov nesúhlasia s výstavbou tohto polyfunkčného objektu. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMČ 


Po konzultácii s ostatnými členmi výboru prezentoval názor, že tento objekt sa do tohto 
prostredia vzhľadom na okolitú zástavbu rodinných domov nehodí. 

F - MsÚ/SP·0112611 
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Ing. arch. Krištof, SSÚ a U, odd. HAM a ÚP MsÚ v Prešove 
Dotyčný podnikateľ prišiel s týmto zámerom v minulom roku a bol vlastníkom pozemku. 
Predmetné územie je polyfunkčná zóna. Podnikateľ predložil svoj zámer, my sme ho 

pripomienkovali, ale nemali sme nijaké dôvody, aby sme mu zakázali stavať. Chápem vás, ako 
najbližších susedov, že vám to prekáža. Je tam komunikácia, po ktorej denne prejde množstvo 

áut a ešte tam postavia tento objekt. Odponíčam, aby ste sa zúčastnili zajtrajšieho územného 
konania - 9.1.2015. 
Ing. Darina Sýkorová. SSÚ a U, odd. HAM a ÚP MsÚ v Prešove 
V zmysle stavebného zákona sú susedia účastníkmi stavebného konania a na konanf môžu 

namietať. 

p. Sabol 

Hovorí sa o tom, že v tom objekte by mal byť erotický salón. 


p. Róbert Považan 
Mám stanovisko z roku 2008, v ktorom mi napísali, že hlavná funkcia vtedy, pre tento pozemok 
bola - bývanie. 

Ing. areh. Krištof, SSÚ a U, odd. HAM a ÚP MsÚ v Prešove 
Dám vám svoj telefonický kontakt, aby sme vás mohli informovať o okolnostiach zmelly 
územného plánu na tjchto pozemkoch. 

Požiadavka Č. 2: 

p. Ľubica Krajňáková, 
Písala sťažnosť na KÚ pre CDaPK, ako na nadriadený cestný orgán, ktorá sa týkala údržby 
miestnych komunikácií na uliciach Ku Kyslej vode a Ku Brezinám. Napriek množstvu podnetov 

od občanov, že komunikácie sú v havarijnom stave, mesto nekoná. Po každom daždi tečie po 
komunikáciách voda potokom, čo spôsobuje ďalšiu eróziu, na komunikáciách sú výmole, keďže 
ich povrch je nespevnený. Vzhľadom k tomu, že ul. Ku Kyslej vode má 12% stúpanie, je tam 
prudká zákruta a jej zjazdná časť je široká tak na jedno auto, dochádza tam k rôznym kolíznym 
situáciám. Ulica Ku Brezinám má množstvo jám, po jej okrajoch rastie rozbujnená zeleň, čo 

zužuje už aj tak obmedzený výhľad z auta. K zlému stavu týchto ciest prispieva zvážanie dreva 

TSmP. Ak dÔjde k stretu, napr. chodca alebo cyklistu s takým autom, niet sa kam uhnúť. 
K takýmto situáciám dochádza pomerne často, pretože je to modrá turistická značka a chodí tam 
dosť turistov. V novembri 2012 sa konal št. stavebný dohľad, na základe ktorého bola na 

mestskej komunikácii Ku Kyslej vode osadená dočssná značka "Cesta vo výstavbe" 
a obmedzená rýchlosť na 20 kmJh. Výkon štátneho st. dohľadu skončil v marci 2013, odd. D,E 

a ŽP túto značku nechce odstrániť. Mesto svojou neochotou na odstránenie značky odôvodňuje 
tým, že na ceste by mohlo dôjsť k šmyku a dočasná značka sa odstráni až, keď cesta bude 

opravená. Zároveň správca miestnej komunikácie, firma J.V.S., ju neudržiava lebo je vo 

výstavbe. Bohužial', žiadna výstavba na uvedenej komunikácii neprebieha a stav cesty sa stále 

zhoršuje a v súčasnosti je už kritický. 

Predmetnú sťažnosť postúpil Krajský úrad pre CD a PK na mesto Prešov, kde bola zaevidovaná 

pod Č. S-26-2014 a riešila ju SSÚ a U, odd. D,E a ŽP, ktorá po preskúmaní skutkového stavu 
priamo na predmetných uliciach konštatovala že: 

F - MsÚ/Sp·Ol/261l 
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"Na komunikácii Ku Kyslej vode je v rozšírenej časti rysypaná drť z kameniva frakcie 0,5 -1,0 
tak, ako bolo dohodnuté na základe záverov št. stavebného dohľadu. Dopravné značenie je 
osadené na základe určenia dopravného značenia zo dňa 6.12.2012 pod č. B-1877412012 na 
základe záverov štátneho st. dohľadu. Ako uvádzate. na ceste "dochádza k rôznym kol(znym 
situáciám", preto Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán nesúhlas! sadstránenľm 
dočasného dopr. značenia IP30 - "zmena miestnej úprary", ktoré upozorňuje vodičov na úsek 
komunikácie so zníženou bezpečnosťou cestnej premávky. Ulica Ku Brezinám je obslužnou 
prístupovou komunikáciou do záhradkárskej oblasti, ktorá zároveň slúži na obsluhu pre 
zvážanie dreva TSmP z mestských lesov. Táto komunikácia nemala spevnený povrch aje v 
primeranom techníckom stave, na ktorý je určená. Na základe uvedeného vysvetlenia mesto 
PreJov konštatuje, že predmetná sťažnosťje neopodstatnená. " 
p. Zdenka Bulnová. 

Ulica Ku Kyslej vode je rovná - žiadame len, aby tam bola nanesená súvislá vrstva cca 10 cm. 

Mesto dá radšej veľké peniaze za uskladnenie sutiny (drte) než by ten materiál vysypali na cestu. 


Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMČ 

V minulosti sa diali isté veci, že prišla faktúra, ale nebolo zrealizované to, za čo bolo zaplatené. 

Mesto by nemalo platiť za niečo, čo nebolo urobené - na to sú kompetentní zamestnanci, ktorí to 

majú odkontrolovať. 


Na z.áklade uvedeného VMČ čo 2 t.lada preverit' faktúru l. 1141430080 (708/14) firmy 

Doprastav, ktorá bola rystavená na základe objednávky Mesta Prešov č. 201400472 + dolo!iť 


kópie dokumentov (objednávky, doklady o prevzati prác, faktúry vrátane kópi( podpisov) 

afotodokumentáciu prevz.atých prác na lUlibliUie zasadnutie výboru. 


Požiadavka Č. 3: 
p. Milan Scholtz 

a) Zima začala neskoro, ale aj keď nasnežilo, tak ul. Ku Kyslej vode nebola celá odbrnutá. 

Ing. Richard DrutarovskÝ. poslanec MsZ a predseda VMČ 
VMČ Č. 2 titula, aby prednosta MÚ zabťwečil účast' všetkých zamestnancov (tých, ktorí 

majú chodit' na zasadnutia VMČ čo 2) a taktie! !iada pripravit' p{somnú odpoved' 
k predmetnej problematike na ďalšie zasadnutie VMČ 

b) Prosba občanov, aby mesto tlačilo na vodohospodársky podnik, aby sa ochranný val robil 

tam, kde je obytná zóna a nie od Hanisky. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMČ 
VMČ Č. 1 žiada, aby kompetentní pracovníci mesta na tento dotaz, týkajúci sa 

protipovodňových opatreni, odpovedali na ďalšom zasadnut( VMČ v zmysle záverov, ktoré 
odprezentovali zástupcovia vodohospodárskeho podniku na jednom z. nedávnych zasadnut( 
komisie pre územnýplán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. 

Požiadavka Č. 4: 

p. Imrich Saloky 
Obyvatelia z Fučíkovej ulice už dávnejšie dávali žiadosť na zjednosmernenie tejto ulice. Ide 

o kolízne miesto z dôvodu, že pred predajňou Milk Agro bolo postavené parkovisko a cúvajúce 

F - MsÚ/SP-O11261l 
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autá vchádzajú do vozovky, čím blokujú autá, ktoré vojdú do ul. Fučíkovej z ul. Obr. mieru. 
Pohlo sa niečo v tejto veci? 

Ing. Darina Sýkorová. SSÚ a U, odd. HAM a ÚP MsÚ v Prešove 
V súčasnosti problém zjednosmernenia tejto ulice neriešime. Pretože keď niečo zjednosmerníte, 
tak dopravu v jednom smere musíte niekde vyviesť. Je potrebné spracovať štúdiu celej oblasti. 
Ing. Richard Drutarovský. poslanec MsZ a predseda VMČ 
Zjednosmernenie by znamenalo, že autá budú prechádzať komunikáciou veľmi rýchlo, preto 
opatrne s takýmito opatreniami. 
JUDr. René Pucher, poslanec MsZ. člen VMČ 
Problém je s autami, ktoré sú "cudzie", ktoré nie sú miestne. Riešenie, ako sa zbaviť takýchto áut 
je vytvoriť im zelenú vlnu, aby sa netlačili do malých uličiek z dôvodu, že stoja v kolóne. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. VMČ čo 2 f.iada, aby požiadavka bola 
vzatá na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 

Požiadavka Č. 5: 
p • .Július Michalides 
Pred vol'bami som čítal, že tie topole, ktoré rastú okolo plota ZŠ Čsl. Armády by mali byť 
vyrezané. Bol som za p. Balážovou na MsÚ, ale nebola tam. Tak by som chcel vedieť, ako 
dnpadlo to jednanie. 
Ing. Darina Sýkorová. SSÚ a U. odd. HAM a ÚP MsÚ v Prešove 
Ing. Balážová je na PN a zastupujú ju Ing. BI1ková a Ing. Ježíková. 
Pán Micha/ides sa osobne zastavi na MsÚ, kde mu bude odpovedané najeho požUuklvku. 

Požiadavka Č. 6: 
p. Leščinský 


Vieme termín, kedy bude dokončená Kuzmányho ulica? 

Ing. Darina Sýkorová. SSÚ a U. odd. HAM a ÚP MsÚ v Prešove 

Zisttm tennín a na ďalšom zasadnutt VMČposkytnem informáciu. 

Požiadavka Č. 7: 
D. Ján Šťastný. 

a) Na ulici Pod Kalváriou bývam 6 rokov a za tie roky táto ulica nebola čistená a taktiež 

kanalizačné vpuste aspoň raz TOČne by to mesto malo čistiť. 


Ing. Richard DrutarovskÝ. poslanec MsZ a predseda VMČ 

Zisťoval som komu tá cesta patrí a patrí mestu - tak by sa o ňu malo starať. 


Pofiadavka VMČ, aby mesto urgovalo správcu na pravidelné čistenie tejto komunikácie. 


p. Ján Št'astni. 

b) Na našej ulici je škola, čo má za následok, že sa tam pred školou poval'ujú špaky, krabičky od 

cigariet... Požiadavka na MsP, aby Ix alebo 2x do dňa prechádzala túto lokalitu a cyklistický 

chodník zozadu pri Toryse, kde sa žiaci tiež zdržiavajú a fajčia. Bolo by vhodné osloviť vedenie 


F MsÚ/SP-OI/2611 
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učilišťa, aby si to riešili, pretože neporiadok robia prevažne žiaci ich školy - ide o neúnosnú 
situáciu. 

p. Ján Šťastní 
c) Autá parkuj li pred vchodom do školy, znemožňujú prejazd, navyše je na ulici značka 
zakazujúca také parkovanie. 

p. Peter Compeľ. MsP v Prešove 

Zdjdem za riaditeľom školy. 


Ing. Rkhani DrutarovskÝ. poslanec MsZ a Dredseda VMČ 
Sú viaceré sťažnosti obyvateľov ulice na parkovanie na celej ulici v úseku od zimného štadióna 
po vchod do Mladosti, kde je to zakázané a navyše autá stoja na chodníku, hoci neďaleko je 
niekoľko voľných parkovísk a aj Harley Pub má vlastné parkoviská, ale autá stoja na chodníku 
a v zákaze. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. f/MČ Č. 2 žiada, aby požiadavka bola 
vzatá zo strany MsP na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMČ 
Mesto by malo pravidelne kosiť a čistiť od odpadkov uvedenú lokalitu, vrátane 

mestských pozemkov parc. č. 725811, 7260, 7263, 7264 a vyzvať správcu zelene, aby to 
udržiaval. 

Požiadavka f/MČ, aby radnica apelovala na vedenie školy, aby vedenie školy zabezpečilo 

dodržiavanie čistoty a poriaJlku žiakmi školy na verejnom priestranstve ulice. 

f/MČ Č. 2 žiada, aby požiadavka na kosenie uvedených mestských pozemkov a ich 

pravidelné čistenie od odpadkov bola vzatá na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 


p. Ján Šťastný 
d) Prevádzka Harley Davidson, kaviareň - strašný hluk z výfukov pri príchode a odchode 
vodičov na motocykloch, najmä v letnej sezóne a v piatok a v nedel'u. Je tam hluk 75 dB (je to 

prekročenie o IS dB). 
Požiadavlul VMČ - je potrebné, aby tam bola zmeraná hlučnost' zjazdy motocyklov 
pracovníkmi RÚVZ. 

Požiadavka Č. 8: 
p. Ldčinskf 
Chodím na zimný štadión - parkovisko sa zúžilo a posunulo sa ďalej. Pri parkovaní je potrebné 
prejsť autom cez ten úzky kŕčok a je to poriadny problém. 
Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMČ 
Kedysi tam bol trávnik a jeden z predchádzajúcich nájomcov zimného štadióna tam vytvoril 
parkovisko ako náhradu za časť zlikvidovaného parkoviska v prednej časti štadióna, ktoré 

F - MsÚ/SP-01l261l 



6/8 Š Strana:Výbor v mestskej časti Č. 2 
Mesto Prešov 

~-------

kapacitne nepostačovalo - je to vôbec legálna stavba? To, že to mesto ako vlastnfk dopustilo, je 
zvláštne. 

TéllUl bola uzatvorená v diskusii na zasadnud výboru. VMČ l!. 2 tJatla, aby poliadal'ka bola 
vzatá na vedamie, bez nutnosti p{somnej odpovede. 

Požiadavka č. 9: 

.JUDr. René Pucher, poslanec MsZ a člen VMČ čt 2 

Ulica Kollárová - osadiť dopravnú značku "Zóna 30" a požiadavka na kontrolu rýchlosti 

z dôvodu, že je to obytná zóna. 


,~ v 

STANOVISKA A POZIADAVKY VMC Č. 2: 

1. 

Ml14S7912014 (Ing. Adam) Žiadosť od športového klubu VELODROM Prešov, na 

Rúrkach 12 o poskytnutie nebytnvých priestorov - areálu cykl. štadióna v Prešove do 

dlhodobého prenájmu. 

VMČ č. 2 navrhuje ponúknuť majetok formou široko zverejnenej verejnej súťaže prenájom 

alebo kúpa so zachovaním športových a vorno časových aktivít. 


2. 

Mll0678/2014 (Ing. Adam) Žiadost' manželov Ing. Miloša Ryníka a Mgr. Kamily 


I predmetom ktorej je ponuka na bezplatný prevod tej časti 
oporného múra, ktorý bol postavený na pozemku parc. Č. KNC 9474 vo vlastníctve mesta 
v k.ú. Prešov manželmi, ako stavebníkmi. 
VMČ Č. 2 nesúhlasí z dôvodu, že sa jedná o stavbu, ktorá nevznikla z vôle mesta a zároveň vid i 
do budúcna riziko vzniku finančných nákladov s údržbou a vlastníctvom tohto oporného múra. 

3. 

R/18S6812014 (p. Gumová) Žiadosť o osobitné určenie prevádzkového času - Stávková 

pobočka Niké, Cemjata 2 (v pohostinstve) - hracie a výherné automaty v pohostinstve 


Po - Ne 08:00 - 23:00 hod. 

VMČ č. 2 s navrhnutým prevádzkovým časom nesúhlasí a ani s umiestnením hracích 

a výherných automatov v pohostinstve z dôvodu: 


náročného zabezpečenia kontroly, poriadku, bezpečnosti vodl'ahlej lokalite mesta, 

blízkosti zariadenia sociálnych služieb, 

blízkosť pokojnej obytnej zóny. 


4. 

Ml18556/2014 (Ing. Benčílrová) - Žiadost' neziskovej organizácie Mintaka n.o., Šarišská 

79/A, 082 21 Vel'ký Šariš o predÍženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 


ul. Fraňa Král'a 12 na dobu neurčitú. 


F - MsÚ/SP-O1126/1 
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VMČ Č. 2 súhlasí, ak nie je iný záujemca a navrhuje prehodnotiť výšku nájomného pri zmene 
dižky doby nájmu. 

S. 
8/18140/2013 (Ing. arch. Krištof) - mv Bachingerovka - ul. Čerešňova v Prešove, stavebný 
objekt SO 02 • Komunikačné napojenie - p. Tomáš Sabol 
VMČ Č. 2 má k zámeru výstavby komunikačného napojenia budúcej novostavby rodinných 
domov na Čerešňovej ulici tieto podmienky: 

stavba cesty a následná výstavba ktoréhokoľvek z rodinných domov nebude umiestnená na 
zosuvnom území, aby sa predchádzalo následným škodám na majetku obyvateľov a mesta, 
a na zdraví a životoch ľudí, 
odvodnenie cesty nebude napojené a ani nebude využívať existujúcu kanalizáciu na Petňfiho 
a Kolárovej ulici, ktorá je už v súčasnosti pri zrážkach obyvateľmi vnímaná ako 
nedostatočná, pričom dochádza k zaplavovaniu nehnuteľnosti (pivníc) v lokalite pod 
navrhovaným miestom stavby, 
stavebný prístup k výstavbe cesty (t. j. najmä prístup stavebných mechanizmov a transport 
hmôt) a k následnej výstavbe rodinných domov riešiť výhradne cez ulicu Bachingerovka a 
nie cez Čerešňovú ulicu, aby nedochádzalo k zbytočnému narúšaniu pokoja väčšieho 
množstva obyvateľov a pohybu vozidiel po menej bezpečnej trase. 

6. 

8/1778212014 (Ing. arch. Krištof) - Odstavná plocha pre prevádzku autobazáru p. Jozef 

Revák a spol. 

VMČ Č. 2 žiada, aby pri povoľovaní stavby bolo zabezpečené: 


Obidve odstavné plochy a ich oplotenia nesmú zasahovať do rozhľadových pomerov 
obidvoch susediacich križovatiek (križovatka Pražská - Pod Kamennou baňou a nasledujúca 
križovatka tvaru "T" na ulici Pod Kamennou baňou) a prekážku v rozhľade nesmú tvoriť ani 
zaparkované, resp. odstavené vozidlá. 
Stavby musia byť zabezpečené tak, aby v prípade úniku ropných látok z vozidiel na týchto 
plochách došlo k zachyteniu týchto látok na pozemku stavieb a nedošlo k ich prieniku ani na 
susediace pozemky, do kanalizácie, spodných vôd, studní a pôdy, a to ani v daždivom počasí. 
Projektantom navrhované opatrenie proti úniku ropných látok "osadzovaním plechových 

vaničiek pod každý automobil" (citácia z predloženej projektovej dokumentácie "Odstavná 

plocha - autobazár, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Ing. Ladislal Bačenko, september 
2008) nepovažujeme za dostatočné. 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt dopravného značenia, ktorým sa zabezpečí 
trvalá obojsmerná priechodnosť komunikácie na ulici Pod Kamennou baňou pre motorové 
vozidlá a pre chodcov minimálne na pri ľahlých častiach komunikácie v susedstve 

navrhovaných odstavných plôch. 
Žiadame zvážiť dôvody požadovaného "predÍženia" platnosti "dodatočného povolenia 

stavby", ktorá podľa žiadosti navrhovatel'ov skončila v novembri 2014. 
Výbor v mestskej časti nerozumie, v čom spočíva dočasnosť "dodatočného povolenia 
stavby", keď existuje kolaudačné roz.hodnutie, ktoré vydal Primátor mesta Prešov, dňa 4. IO. 
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Strana:I:; 
8/8Výbor v mestskej časti č. 2 

Mesto Prešov 

2012, pod číslom spisu BI2012/14539-Mk, právoplatnosť nadobudlo 31. IO. 2012 a toto 
rozhodnutie neobsahuje žiadnu podmienku, z ktorej by vyplývala dočasnosť užívania stavby 
povolenej a vyhotovenej pod označením "Odstavná plocha - autobazáť'. 

7. 

VMČ Č. 2 žiada, aby pri povol'ovaní stavby "Novostavba Polyfunkčného domu, A V ARO 

fashion, ul. Pod Kalváriou" bolo whl'adnené zamietavé stanovisko výboru k navrhovanej 

stavbe z dôvodov: 


Stavba štvorposchodovej budovy svojiilÚ parametrailÚ - rozmerom - nezapadá do 

prírodzeného prostredia tejto časti mesta, nakoľko ide o zástavbu rodinných domov. 

Účel a zámer výstavby, ktorá sa bude nachádzať v tesnej blizkosti štvorprádovej cesty 

a prenájom 9 bytových jednotiek je otázny. 

Stavba svojim charakterom znehodnotí okolité pozemky. 

V časti, kde sa má budova nachádzať,je vysoká hladina hluku. 

V prípade povolenia stavby, pred ktorou sa nenachádza protihluková clona, je veľký 


predpoklad vzniku problému pre obyvateľov budovy a ich obťažovanie nadmerných hlukom. 

Investor nemá určený charakter prevádzok, ktoré sa majú pod bytovým domom nachádzať, 


čo môže mať nepríaznivý vplyv na obyvatel'ov zastavaného okolia. 


8. 
Mll2007/2014 (Ing. Adam) Žiadosť firmy PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov 
o odpredaj nehnutel'ností Nábrežná 5 v Prešove umiestnenej vareáli tenisových kurtov 
alebo jej dlhodobý prenájom na 50 rokov. 
VMČ Č. 2 žiada, aby bol žiadateľ požiadaný o stanovisko, či na svojom návrhu trvá a ak áno, tak 
aby vysvetlil a zosúladil svoj alternatívny návrh (kúpa I prenájom) so skutočnosťou, že 
v nájomnej zmluve má prenajaté na dobu určitú taktiež pozemky susediacich tenisových kurtov 
a v žiadosti sa nezmieňuje o predlžení doby nájmu resp. o kúpe týchto prenajatých pozemkov. 
Budova a pozemky okolo budovy tvoria z hľadiska ich súčasného športového využitia 
nerozdeliteľný celok, keďže priestory v budove slúžia ako zázemie pre tenisový šport na 
pozemkoch s kurtami a kurty sú bez tohto zázemia nevyužiteľné pre tenisový šport. 

Ing. Richard Drutarovský 

predseda VMČ č. 2 


Mgr. Jana Grcšová 
zapisovateľka VMČ č. ť::v, r 


,Ll 

V Prešove dňa 15.01.2015 
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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI Č.l 


Zápisaiea z vol'by predsedu Výboru v mestskej &sti ~:2 a u~eaia sekretára 


I. 

Deň konania lJlSlIdnutia: 8.1.2015 
Pritomní: členovia Výboru v mestskej časti č. 2 podľa prezenčnej listiny 

IL 
Volba predseda 	 / 

Kaadidáti Da fuakelu predsedu: 	 .....~:....@.:.~tŽ..ctka.d;.D2.XJ.f!I......... 


..................................L..................................................... 

m. 

masovaoie za jedaotiivýc:h kaadidátov: 
I 

1. 	 Priezvisko a mllll;0' titul: ... ~..&....~.~-4.;..... 
za: ....3 ..... proti: ...L........ zddal sa: ..::;;;:~?..~ehlasoval; ......L.....r7. 


2. 	 Priezvisko a meno, titul: .......... ...c.::::.................................................................. 

Za: .......:::::••• proti: ....... ~..... zddal sa: ...... ~ nehlasoval: ..... ~..... . 


IV. 
Za predseda Výboru v mestskej &sti l. l Je zvolený: I 

........~:....~~~..~{11................................................................... 

V. 


U~ie sekretára 

Členovia za sekretára výboru v mestskej časti určujú: ......c.::::::::::.................. 

poslaoca Mestského zastupi~rstva mests Pre!ov.· 

Za: .... ~ ... proti: .....= ...... zddal sa: .~... nehlasoval: ...... =:::... . 


Výbor v mestskej Časti~e[~~~U v Prešove určiť sekretára výboru 

v mests ej časti č. 2.·... . . .. .tf73!P"':': 

za ....~....., proti: ..... ........... l sa: ...:c.., nehlasoval: ...... -:::.:...... . 


VI. 
ZápIsalea bola llenmi Výboru v mestskej luti l. :2 prečftaná a lIZIIaDá za správau. 

........,...j.~,_............

......._..~;-._-

............Jf~::~....l .................... 

I 

Zapisal: oo_. ~&.ŕu...._ťJ:.ť:.4'?Itl, 
• Nehodiace sa prečiarknite 

http:t�..ctka.d;.D2.XJ
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