
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 1;°;1 Sekcia vnútornej správy a verejných činností 
Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 

Mesto Prešov Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným riaditeľom sekcií MsÚ 


Váš list číslo/zo dňa 	 Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NQ.l201511626 3.2.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 7 - zo dňa 8.1.2015 
Zápisnica VMČ č. 7 bola na MsÚ doručená dňa 3.2.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 3.3.2015 

Požiadavka č. 117/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 k predloženému písomnému návrhu 
na určenie názvov ulíc. 

Výbor sa oboznámil s predloženým písomným návrhom na určenie názvov ulíc, ktoré 
predložilo oddelenie služieb občanom Mestského úradu v Prešove, pričom žiada, aby tieto 
názvy ulíc boli prehodnotené a zároveň prekonzultované s predsedom výboru. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii služieb občanom MsÚ 

Požiadavka Č. 217/15 - vo veci výhrady k 24 hodinovej prevádzke samoobslužnej 
autoumyvárne na Čergovskej ulici. 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda výboru podrobne informoval prítomných o nim 
vznesenej pripomienke v rámci kolaudačného konania týkajúceho sa výstavy samoobslužnej 
autoumyvárne na Čergovskej ulici v Prešove, pričom poukázal na výstavbu stanice LPG 
a plničky fliaš v rozpore s projektovou dokumentáciu a zároveň upozornil v tejto súvislosti na 
zhoršenie dopravnej situácie, rušenie nočného kľudu a rovnako aj predniesol výhradu 
k 24 hodinovej prevádzke tejto autoumývarne. 

Viliam Fecko, 	 - žiada v mene dotknutých obyvatel'ov mesta 
obmedzenie prevádzkových hodin samoobslužnej autoumyváme na Čergovskej ulici 
v Prešove tak, aby prevádzkový čas samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici 
v Prešove bol určený primerane v zmysle žiadosti, ktorú už doručil Mestu Prešov s ohľadom 
na tú skutočnosť, že id" o Dolopriemyselný objekt. 

Alojz Jusko, 	 - vyjadril podporu všetkým požiadavkám 
oopredneseným predrečníkom Viliamom Feckom, zastupujúcim 

dotknutých obyvateľov vo veci výstavy samoobslužnej autoumyváme na Čergovskej ulici 
v Prcšove. 
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Výbor podporuje požiadavku občanov týkajúcu sa určenia vhodného prevádzkového 
času samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici v Prdove a zároveň žiada, aby 
Mesto Prešov pri určení prevádzkového času prihliadalo na vtetky skutočnosti súvisiace 
s prevádzkou tejto samoobslužnej autoumývarne v záujme dotknutých obyvateľov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 317/15 - vo veci premiestenia stavby samoobslužnej autoumyvárne na 
Čergovskej ulici. 

Viliam Fecko, - žiada aby stavebný úrad riešil výstavbu 
samoobslužnej autoumyváme na Cergovskej ulici v Prešove (plničky fliaš), ktorá bola 
zrealizovaná v rozpore s projektovu dokumentáciu, zároveň upozornil, že v tomto prípade 
nebolo dané súhlasné stanovisko príslušného orgánu na úseku ochrany pred požiarmi a na 
úseku ochrany hygieny a verejného zdravia, pričom opakovane vyjadril nesúhlas so stavbou 
samoobslužnej autoumyváme na Čergovskej ulici v Prešove a navrhuje jej premiestnenie. 

Alojz Jusko, - vyja~ril podporu všetkým požiadavkám 
predneseným predrečníkom - Viliamom Feckom, zastupujúcim 
dotknutých obyvateľov vo veci výstavy samoobslužnej autoumyváme na Cergovskej ulici 
v Prešove. 

Výbor vyjadruje znepokojenie nad tým, že samoobslužná autoumývareň na Čergovskej 
ulici v Preto ve (zrealizovaná aj plnička fliat) je postavená v rozpore s projektovou 
dokumentáciu a žiada Mesto P,-dov ako stavebný úrad v rámci výkonu ttátneho 
stavebného dohľadu o prdetrenie tejto skutočnosti 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 417/15 - vo veci preverenia vlastníckych vzt'ahov nefunkčného novinového 
stánku na autobusovej zastávke Karpatská ulica. 

Jozef Kasper, _. upozornil na nefunkčný novinový stánok na 
autobusovej zastávke Karpatská ulica v Prešove pred budovou Spravbytkomfortu, a_ s., 
pričom tento stánok narúša vzhľad mesta. 

Výbor žiada Mesto Pre§ov, aby preverilo vlastnícke vzťahy vo veci nefunkčného 
stánku na autobusovej zastávke Karpatská ulica v Pretove pred budovou Spravbytkomfortu, 
a. s., a informovalo ho v tejto veci. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka č. 517/15 - vo veci smetných košov malého objemu rozmiestnených v okolí 
Sibírskej ulici. 

Jozef Kasper, - upozornil na malý objem smetných košov 
rozmiestnených vokolí Sibírskej ulice a pod., na Sekčove, pričom sú nedostatočne 
vyprázdňované, preto žiada o ich výmenu za objemnejšie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 617/15 vo veci prevádzky Herňe Miraš pri prevádzke Rafaello na 
Jurkovičovei ulici. 

Jozef Kasper, , - nesúhlaSÍ S nonstop prevádzkou Hcrňc Miraš pri 
prevádzke Rafaello na Jurkovičovej ulici v Prešove a zároveň považuje za nevhodné, aby 
takéto herne boli prevádzkované na území mesta Prešov. 
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Výbor informoval prítomných o svojom negatívnom stanovisku k prevádzke Herne 
Miroš, ktoré už vyjadril v predchádzajúcich zápisniciach a žiada Mestský úrad v Prešove, 
aby preveril právny stav vo veci možnosti regulácie (zákazu prevádzky) herni zo strany 
Mesta Prešov na jeho území. 
Poliadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Pouadavka Č. 717/15 - vo veci riešenia prejazdu ťalkých vozidiel cez Sekčovskú ulicu 
a Bažantiu ulicu. 

Bohuslav Lukáč, - upozornil na neznesiteľnú dopravnú situáciu na 
Šalgovíku. nakoľko cez Sekčovskú ulicu a Bažantiu ulicu jazdia ťažké nákladné vozidlá 
a kamióny smerom na obec Teriakovce a žiada mesto o riešenie tohto stavu, napr. 
umiestnením vhodného dopravného značenia, ktorým sa týmto vozidlám zakáže vjazd, resp. 
o umiestnenie retardéru. 

Výbor žiada Mesto Prešov, aby v záujme dotknutých obyvateľov riešilo prejazd 
ťažkých vozidiel cez Seklovskú ulicu a Bažantiu ulicu s cieľom zlepšenia tejto dopravnej 
situácie umiestnením vhodného dopravného znalenia, resp. retardéru. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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JUDr. Beáta Findišová 
poverená riadením oddelenia manažérstva 

kvality a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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