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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia vnútornej správy a verejných činností 
Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 

Mesto Prešov Hlavné 73 
080 01 Prešov 

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

Adresované: 

vecne príslušným riaditeľom sekcií MsÚ, 

náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 


Vtíš list čisto/zo dňa 	 N~e čisto Vybavuje/linka Prešov 
V.lVQJ2015íl044 23.1.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMé č. 2 - zo dňa 8.1 .2015 
Zápisnica VMČ č. 2 bola na MsÚ doručená dňa 22.1.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 20,2,2015 

Požiadavka Č. 1/2/15 - vo veci prehodnotenia ÚP mesta Prešov voči stavbe "Novostavba 
polyfunkčného domu, ul. Pod Kalváriou". 

Pán 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 spoluvlastníkmi pozemkov parc. Č. 7272, 7273, vedených na LV 
4771, kat. 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, 727711, 7272, 
7273. Pd 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'kokrát menilo ÚP v tejto časti na uvedených parcelách, pán Saloky nevie, ako 
mohlo dôjst' k tomu, že na rozlohe 20 árov bol ÚP mesta Prešov v tejto časti účelovo zmenený na 
občiansku vybavenosť, Vzhľadom na uvedené, štvorpodlažná polyfunkčná budova, by 
v uvedenom území narušila aj celkový architektonický vzhl'ad rodinnej zástavby. 
Z uvedených dôvodov nesúhlasia s výstavbou tohto polyfunkčného objektu. 
Ing, Richard Drutqrovský. poslanec MsZ a predseda VMé 

Po konzultácii s ostatnými členmi výboru prezentoval názor, že tento objekt sa do 
tohto prostredia vzhľadom na okolitú zástavbu rodinných domov nehodí. 
Ing. arch. Krištoí SSÚau, odd. HAMaÚP MsÚ v Prešove 

Dotyčný podniknte/' prišiel s týmto zámerom v minulom roku a bol vlastníkom 
pozemku, Predmetné územie je polyfunkčná zóna, Podniknte/' predložil svoj zámer, my sme ho 
pripomienkovali, ale nemali sme nijaké dôvody, aby sme mu zakázali staval: Chápem vás, ako 
najbližších susedov, že vám to prekáža, Je tam komunikácia, po ktorej denne prejde množstvo 
áut a ešte tam postavia lento objekt, Odporúčam, aby ste sa zúčastnili zajtrajšieho územného 
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konania - 9.1.20/5. 
Ing. Darina Sýkorová, SSÚaU, odd. HAMa ÚP MsÚ v Prešove 

V zmysle stavebného zákona sú susedia účastníkmi stavebného konania a na konaní 
môžu namietat: 

Pán Sabol, I - hovorí sa o tom, že v tom objekte by mal byť 
erotický salón. 

Pán Róbert Považan, , - mám stanovisko z roku 2008, v ktorom mi 
napísali, že hlavná fun}<cia vtedy, pre tento )Jozem?k bola bývanie. 
Ing. arch. KrištoC SSU a U, odd. HAM a UP MsU v Prešove 

Dám vám svoj telefonický kontakt, aby sme vás mohli informovať o okolnostiach 
zmeny územného plánu na týchto pozemkoch. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 212/15 - vo veci preverenia faktúry č. 1141430080 (708/14) firmy Doprastav, 
ktorá bola vystavená na základe objednávky Mesta Prešov 
č.201400472. 

Pani 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 daž.di 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 

dočasná značka "Cesta vo výstavbe" a obmedzená rýchlosť na 20 km/h. Výkon štátneho sl. 
dohl'adu skončil v marci 2013, odd. DEaŽP 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 
lV.S., ju neudržiava lebo je vo výstavbe. Bohužiaľ, 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-26-20 14 
a riešila ju SSÚaU, odd. DEaŽP, ktorá po preskúmaní skutkového stavu priamo na predmetných 
uliciach konštatovala že: 
"Na komunikácii Ku Kyslej vode je v rozšírenej časti vysypaná drť z kameniva frakcie 0,5 -1,0 
tak. ako bola dohodnuté na základe záverov št. stavebného dohl'adu. Dopravné značenie je 
osadené na základe určenia dopravného značenia zo dňa 6.12.2012 pod č. 8-18774/2012 na 
základe záverov štátneho st. dohl'adu. Ako uvádzate, na ceste "dochádza k r6znym kolíznym 
situáciám ", preto Mesto Prešov, ako príslu.~ný cestný správny orgán nesúhlasí s odstránením 

dočasného dopr. značenia IP30 "zmena miestnej úpravy", ktaré 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 
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dreva TSmP z mestských lesov. iäto komunikácia nemala spevnený povrch a je v primeranom 

technickom slave, na ktorý je určená. Na záldade uvedeného vysvetlenia mesto Prešov konštatuje, 

že predmetná sťažnosťje neopodstatnená. " 

Pani 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 kompetentni zamestnanci, ktorí to 

majú odkontroloval 

Na základe uvedeného VMČ č. 2 žiada preverit' faktúru Č. 1141430080 (708/14) firmy 

Doprastav, ktorá bola vystavená na základe objednávky Mesta Prešov č. 201400472 + doložiť 
kópie dokumentov (objednávky, doklady o prevzatí prác, faktúry vrátane kópií podpisov) 
a fotodokumentáciu prevzatých prác na najbližšie zasadnutie výboru. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka e. 3/2/15 - vo veci neodhrnutej eesty na ul. Ku Kyslej vode. 

Pán Milan Scholtz, - zima začala neskoro, ale aj keď 

nasnežilo, tak ul. Ku Kyslej vode nebola celá odhrnutá. 
Ing. Richard Dru/arovský. poslanec MsZ a predseda VMČ 
VMČ Č. 2 žiada, aby prednosta MsÚ zabezpečil účasť všetkých zamestnancov (tých, ktori majú 
chodiť na zasadnutia VMČ Č. 2) a taktiež žiada pripraviť písomnú odpoveď k predmetnej 
problematike na ďalšie zasadnutie VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 4n/15 - vo veci protipovodňových opatrení od prezentovaných zástupcami 
vodohospodárskeho podniku. 

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, 2 žiada, aby kompetentní pracovníci mesta na tento dotaz, týkajúci sa protipovodňových 
opatrení, odpovedali na ďalšom zasadnutí VMČ v zmysle záverov, ktoré odprezentovali 
zástupcovia vodohospodárskeho podniku na jednom z nedávnych zasadnutí komisie pre územný 
plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka č. 5/2/15 - vo veci ziednosmernenia Fučíkovej ulice. 
Pán 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 autá vchádzajú do vozovky, čím blokujú autá, 
ktoré vojdú do Fučíkovej ulice z ul. Obrancov mieru. Pohlo sa niečo v tejto veci? 
Ing, Darina Sýkorová, SSÚaU, odd. HAMoÚP MsÚ v Prešove 
V súčasnosti problém zjednosmernenia tejto ulice neriešime. Pretože keď niečo zjednosmerníte, 
tak dopravu v jednom smere musíte niekde vyviest: Je potrebné spracova!' štúdiu celej oblasti. 
Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMČ 
qednosmernenie by znamenalo, že autá budú prechádzať komunikáciou veľmi rýchlo, preto 
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opatrne s takýmito opatreniami. 
JUDr. René Pucher. poslanec MsZ. člen VMé 
Problém je s autami, ktoré sú "cudzie ", ktoré nie sú miestne. Riešenie, ako sa zbaviť takýchto áut 
je vytvoril' im zelenú vlnu, aby sa netlačili do malých uličiek z dôvodu, že stoja v kolóne. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
VMé Č. 2 žiada, aby požiadavka bola vzatá na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka č. 6/2/15 - vo veci pravidelného čistenia komunikácie a kanalizačných vpustí 
na ulici Pod Kalváriou. 

Pán Ján Šťastný, - na ulici Pod Kalváriou bývam 6 rokova za 
tie roky táto ulica nebola čistená a taktiež kanalizačné vpuste - aspoň raz ročne by to mesto malo 
čistiť. 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMé 

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


Požiadavka VMČ č. 2, aby mesto urgovalo správcu na pravidelné čistenie tejto komunikácie. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 712/15 - vo veci znečistenia ulice Pod Kalváriou špakmi a krabičkami od 
cigariet a sťažnosti obyvateľov ulice Pod Kalváriou na 
parkovanie. 

Pán Ján Šťastný, . 
- na našej ulici je škola, čo má za následok, že sa tam pred školou povaľujú 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. 8010 by vhodné osloviť vedenie 
učilišťa, aby si to riešili, pretože neporiadok robia prevažne žiaci ich školy - ide o neúnosnú 
situáciu; 
Požiadavka VMČ č. 2, aby radnica apelovala na vedenie školy, aby vedenie školy zabezpečilo 
dodržiavanie čistoty a poriadku žiakmi školy na verejnom priestranstve ulice. 
p. Peter Compel: MsP v Prešove 

Zájdem za riaditeľom školy. 


- autá parkujú pred vchodom do školy, znemožňujú prejazd, navyše je na ulici značka zakazujúca 
také parkovanie. 
Ing. Richard Drutarovský, poslanec MsZ a predseda VMC 
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. VMČ č. 2 žiada, aby požiadavka 
bola vzatá zo strany MsP na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 

Ing. Richard Drutarovský. poslanec MsZ a predseda VMé 
Mesto by malo pravidelne kosil' a čistil' od odpadkov uvedenú lokalitu, vrátane mestských 
pozemkov parc. č. 7258/1, 7260, 7263, 7264 a vyzvať správcu zelene, aby to udržiaval. 

VMČ č. 2 žiada, aby požiadavka na kosenie uvedených mestských pozemkov a ich 
pravidelné čistenie od odpadkov bola vzatá na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 
Požiadavka daná na vedomie MsP a sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka č. 8/2/15 - vo veci zmerania hlučnosti z jazdy motocyklov - prevádzka Harley 
Davidson, kaviareň. 

Pán Ján Šťastný, - prevádzka Harley Davidson, kaviareň 
strašný hluk z výfukov pri príchode a odchode vodičov na motocykloch, najmä v letnej sezóne 
a v piatok a v nedeľu. Je tam hluk 75 dB Ge to prekročenie o 15 dB). 
Požiadavka VMČ Č. 2 - je potrebné, aby tam bola zmeraná hlučnost' z jazdy motocyklov 
pracovnikm; RÚVZ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka č. 912/15 - vo veci zúženého parkoviska pri zimnom štadióne. 
Pán Leščinský, - chodím na zimný štadión - parkovisko sa 

zúžilo a posunulo sa ďalej. Pri parkovaní je potrebné prejst' 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 predchádzajúcích nájomcov zimného štadióna tam vytvoril 
parkovisko ako náhradu za éast' zlikvidovaného parkovisko v prednej éasti štadióna, ktoré 
kapacitne nepostaéovalo - je to vôbec legálna stavba? To, že to mesto ako vlastník dopustilo, je 
zvláštne. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutf výboru. 
VMČ Č. 2 žiada, aby požiadavka bola vzatá na vedomie, bez nutnosti písomnej odpovede. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 1012115 - vo veci osadenia dopravnej značky a kontroly rýchlosti na 
Kollárovej ulici. 

JUDr. René Pucher, poslanec MsZ a člen VMČ Č. 2 - Kollárová ulica - osadiť dopravnú 
značku "Zóna 30" a požiadavka na kontrolu rýchlosti z dôvodu, že je to obytná zóna. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
v súčinnosti s MsP 

Požiadavka Č. 1112115 - vo veci stanoviska VMČ č. 2 k žiadosti športového klubu 
VELODROM Prešov, na Rúrkach 12, ponuke na bezplatný 
prevod a žiadosti neziskovej organizácie Mintaka n.o., Šarišská 
79/A,082 21 Vel'ký Šariš. 

• 	 M1l4579/20l4 (Ing. Adam) Žiadosť od športového klubu VELODROM Prešov, na 
Rúrkach 12 o poskytnutie nebytových priestorov - areálu cyk!. štadióna v Prešove do 
dlhodobého prenájmu. 

VMČ č. 2 navrhuje ponúknut' majetok formou §iroko zverejnenej verejnej sút'aže - prenájom 
alebo kúpa so zachovanim §por/ových a voľno časových ak/ivil. 

• 	 MI 10678/201 4 (Ing. Adam) Žiadosť manželov Ing. Miloša Ryníka a Mgr. Kamily 
Ryníkovej, . 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 vidí 
do budúcna riziko vzniku finančných nákladov s údržbou a vlastníctvom tohto oporného múra. 

• 	 M118556/2014 (Ing. Benčíková) - Žiadosť neziskovej organizácie Mintaka n.o., Šarišská 
79/A, 082 21 Vel'ký Šariš o predlženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
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ul. Fraňa Kráľa 12 na dobu neurčitú. 
VMČ č 2 súhlasi, ak nie je iný záujemca a navrhuje prehodnotit' výšku nájomného pri zmene 
di!ky doby nájmu. 
Poiiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka č. 12/2/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 2 k žiadosti o osobitné určenie 
prevádzkového času - Stávková pobočka Niké, Cemjata 2. 

RJ18568!2014 (p. Gutisová) 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 dIJvodu: 
-náročného zabezpečenia kontroly, poriadku, bezpečnosti v odľahlej lokalite mesta; 
-blízkosti z,ariadenia sociálnych služieb; 
-bllzkost' pokojnej obytnej zóny. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 1312/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 2 k zámeru výstavby komunikačného 
napojenia budúcej novostavby rodinných domov na Čerešňovej ulici. 

B/18140/2013 (Ing. arch. Krištof) IBV 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 územi, aby sa predchádzalo následným škodám na majetku obyvateľova mesta, a na 
zdraví a fivotoch ľudi; 
- odvodnenie cesty nebude napojené a ani nebude využívať existujúcu kanalizáciu na Petofiho 
a Kolárovej ulici, ktorá je už v súčasnosti pri zrážkach obyvateľmi vnímaná ako nedostatočná, 
pričom dochádza k zaplavovaniu nehnuteľnosti (plvnic) v lokalite pod navrhovaným miestom 
stavby; 
- stavebný pdstup k výstavbe cesty (t. j. najmIi prístup stavebných mechanizmov a transport 
hmIJt) a k následnej výstavbe rodinných domov riešit' výhradne cez ulicu Bachingerovka a nie 
cez Čerešňovú ulicu, aby nedochádzalo k zbytočnému narúŠaniu pokoja vličšieho množstva 
obyvateľov a pohybu vozidiel po menej bezpečnej trase. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka ~. 1412/15 - vo veci stanoviska VMČ ~. 2 k odstavnej plochy pre prevádzku 
autobazáru p. Jozef Reváka spol. 

B/17782/2014 (Ing. arch. Krištof) - Odstav ná plocha pre prevádzku autobazáru p. Jozef 
Revák a spoL 
VMČč 2 žiada, aby pri povol'ovaní stavby bolo zabezpečené: 
- obidve odstavné plochy a ich oplotenia nesmú zasahovat' do rozhl'adových pomerov obidvoch 
susediacich križovatiek (križovatka Pražská -Pod Kamennou baňou a nasledujúca krilovatka 
tvaru "T" na ulici Pod Kamennou baňou) a prekážku v rozhl'ade nesmú tvorit' ani 
zaparkované, resp. odstavené vozidlá; 
- stavby musia byt' 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 kanallz,ácie, spodných vôd, studní a pôdy, a to ani v daždivom počasí. 
Projektantom navrhované opatrenie proti úniku ropných látok "osadz,ovaním plechových 
vaničiek pod každý automobil" (citácia z, predloženej projektovej dokumentácie "Odstavná 
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plocha -autobazár, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Ing. Ladisial 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/'ahlých častiach komunikácie II susedstve 
navrhovaných odstavných plôch; 
-žiadame zvážit' dôvody požadovaného "predtženia" platnosti "dodatočného povolenia stavby", 
ktorá podl'a žiadosti navrhovatel'ov skončila II novembri 2014; 
-výbor v mestskej časti nerozumie, II čom spočíva dočasnosť "dodatočného povolenia stavby", 
keď existuje kolaudačné rozhodnutie, ktoré vydal primátor mesta Prešov, dňa 4.10.2012, pod 
čislom spisu BI2012114539-Mk, právoplatnosť nadobudlo 31.10.2012 a toto rozhodnutie 
neobsahuje žiadnu podmienku, z ktorej by vyplývala dočasnosť užívania stavby povolenej 
a vyhotovenej pod označením"Odstavná plocha - autobazár". 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka 1.:. 15/2/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 2 k "Novostavbe Polyfunkčného domu, 
AVARO fashion, ul. Pod Kalváriou". 

VMČ Č. 2 žiada, aby pri povoľovaní stavby "Novostavba Polyfunkčného domu, A VARO 
fashion, uJ. Pod Kalváriou" bolo zohľadnené zamietavé stanovisko výboru k navrhovanej stavbe 
z dôvodov: 
- stavba štvorposchodovej budovy svojimi parametrami rozmerom - nezapadá do 
prirodzeného prostredia tejto časti mesta, nakoľko ide o zástavbu rodinných domov; 
- účel a zámer výstavby, ktorá sa bude nachádzať v tesnej blízkosti štvorprúdovej cesty 
a prenájom 9 bytových jednotiek je otázny; 
• stavba svojim charakterom znehodnotí okolité pozemky; 
- v časti, kde sa má budova nachádzat',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 nachádzat" 
čo môže mať nepriaznivý vplyv na obyvateľov zastavaného okolia. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 16/2/15 - vo veci žiadosti firmy PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov. 
Ml12007/2014 (Ing. Adam) Žiadost' firmy PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov 

o odpredaj nehnuteľnosti Nábrežná 5 v Prešove umiestnenej v areáli tenisových kurtov alebo jej 
dlhodobý prenájom na 50 rokov. 
VMČ Č. 2 Žiada, aby bol žiadatel' požiadaný o stanovisko, či na svojom návrhu trvá a ak áno, 
tak aby vysvetlil a zosúladil svoj alternatívny návrh (kúpa! prenájom) so skutočnosťou, že 
v nájomnej zmluve má prenajaté na dobu určitú taktiež pozemky susediacich tenisových kurtov 
a v žiadosti sa nezmieňuje o predížen{ doby nájmu resp. o kúpe týchto prenajatých pozemkov. 
Budova a pozemky okolo budovy tvoria z hl'adiska ich súčasného športového využitia 
nerozdelítel'ný celok, keďže priestory v budove slúžia ako zázemie pre tenisový špori na 
pozemkoch s kurtami a kurty sú bez tohlo zázemia nevyužiteľnépre tenisový šport. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 
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C;;::ť/UJ<
JUDr. Beáta Findišová 

poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 
a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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