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1;;;1 MESTO PRE$OV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy. energetiky a životného prostredia 

Vážený pán 
Ing Stanislav Kahanec 
predseda VMČ Č. 7 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Naie číslo: Vybavuje I linkaVái list číslo I zo dňa: Preiov: 15.12.2014 
Ing. Tupta 
0513100271 

Vec 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 7 - o d Po veď 

Požiadavka Č. 122/7/14 - vo veci informovanosti VMČ Č. 7 o výsledkoch zistení po 
začatí novej vykurovacej sezóny (požiadavka 52/7/14 p.Lesfláková). 

List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a 
životného prostredia - Odpoveď na požiadavku Č. 52/1/14 - vo veci požiadavky Aleny 
Lesňákovej - vibrácie. 

VMC Č. 7 berie na vedomie a žiada informovat' VMČ Č. 7 o výsledkoch zistení po 
začatí novej vykurovacej sezóny. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsO 

Odpoveď na požiadavku Č. 12217/2014 - doplnenie: 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky, zaujima k predmetnej požiadavke nasledujúce stanovisko: 

V prílohe Vám zasielame stanovisko spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov 
o výsledkoch zisteni po začiatku vykurovacej sezóny. 

Priloha: odpoveď na žiadosť o stanovisko spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov 

S pozdravom 
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Ing. rián Harčarík 

ria iteľ Sekcie 
stavebnéh úradu a urbanistiky 
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Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Vazeny pan 
lng Stallislav Kahanee 
predseda VMC c. 7 
poslaneeka sehranka MsU, Hlavna 73 

Vas list cislo I zo dna: Nase cislo: Vybavuje Ilinka Presov: 28.11 2014 

AndraScik Milan 
0513100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 7 - 0 d p 0 v e d' 


Poziadavka C. 12117114 vo veci osadenia spomal'ovacieho retardera na ceste medzi vchodmi na 
Sibirskej ulici 23 a 25. 

Karol Lenart, Siblrska 25, Pre.sov pre zvysenie bezpecnosti, najma chodcov poziadal dna 
4.4.2013 na zasadnuti VMe c. 7 oosadenia spomafovacieho retardera na ceste medzi vchodmi na 
Sibirskej ulici 23 a 25, co do dne.sneho dna nebolo zrealizovane, preto opatovne ziada 0 vykonanie 
napravy. 

Odpoved' na poziadavku c. 1211712014: 

Mesto Presov, ako prislusny eestny spravny organ pre miestne a ucelove komunikacie 
v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnyeh komunikaeiaeh (eestny zakon) 
v znen{ neskorSich predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuee stanovisko: 

V prvom rade sa ospravedlnujeme za poziadavku z roku 2013, kde sme omylom 
uviedli, ze bolo vydane urcenie dopravneho znacenia na umiestnenie spomal'ovacieho prahu. 
Urcenie na umiestnenie retardera bolo vydane na Sibirskej uliei c 29-31. 

Preto je potrebne spraeovat' novy navrh dopravneho znacenia, ktory je potrebne 
sehvalit' Krajskym riaditel'stvom PZ, krajskym dopravnym inspektoratom a nasledne maze 
byt' vydane urcenie dopravneho znacenia pre spraveu miestnyeh komunikaeiL 

lU";S'I'OpnJESO"
Meslsky \:u'ad 

SEKCIA SrAVE8NEHO URA:lU AlIR8~NlSTIKYS pozdravom o 0 01 PrfjSOV 

lng. Mar' Harcarik 
riaditel Sekeie 

stavebneho uradu a urbanistiky 

Na vedomie: Karol Lenart, Sibirska 25, Presov 
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I;;; I MESTO PRESOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vážený pán 
Ing Stanislav Kahanec 
predseda VMČ č. 7 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Váš list číslo I zo dňa: Naše číslo: Vybavuje I linka Prešov: 28.11.2014 
Ing. Tupta 
0513100271 

Vec 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 7  od P o veď 

Požiadavka č. 12217/14 - vo veci informovanosti VMČ č. 7 o výsledkoch zistení po 
začatí novej vykurovacej sezóny (požiadavka 5217/14 p.Lesňáková). 

List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a 
životného prostredia - Odpoveď na požiadavku Č. 52/1/14 - vo veci požiadavky A/eny 
Lesňákovej - vibrácie. 

VMC Č. 7 berie na vedomie a žiada informovať VMČ Č. 7 o výsledkoch zisteni po 
začati novej vykurovacej sezóny. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Odpoveď na požiadavku Č. 122/7/2014: 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky, zaujíma k predmetnej požiadavke nasledujúce stanovisko: 

Vašu požiadavku sme odstúpili spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov. na priame 
vybavenie. O zaslani písomného stanoviska od vyššie uvedenej spoločnosti Vás budeme 
informovať. 

Príloha: list zaslaný spoločnosti Spravbytkomfort a.s. Prešov 

S pozdravom 

SEKCIA STAVEBNÉhO 
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Ing. riin Harčarík 
ria iteľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

oddelenie dopravy,< energetiky a životného prostredia 


SPRAVBYTKOMFORT a.s. 
Volgogradská 88 
080 01 Preiov 

B/17188/212014rrt Ing .Tuptal3100271 12.11.2014 

Vec 
Žiadost o stanovisko k požiadavke zo zasadnutia VMČ č. 7 č. 5217/14 a 122/7/14% vo 

,- veci požiadavky Alenky Lesňákovej, Karpatská č. 6 Preiov • vibrácie 

V súvislosti s riešen[m požiadavky Č. 5217/14 a 12217/14 vznesenej na zasadnuti 
VMČ Č. 7 p. Alenkou Lesňákovou, bytom Karpatská 6 Prešov, vo veci "vibrácitM (viď prilohy) 
Vás žiadame o prešetrenie skutkového stavu a zaslanie prsomného stanoviska. 

S pozdravom 
M1EsrffO j!:>ii<~šo~,r 


Mestský (tr"d 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRAOU Ao Up.BA~~SrlK~ 


080 0-\ Pr<,,!S<:'11j Il.V) 

Prilohy 4x 

Ing. arián Harčarík 


rladlter Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 
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MESTSKY URAD V PRESOVE� 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti� 

Oddelenie verejncprcspesnych cinnosti� 
Hlavna 73� 

08001 Presov� 

vsz. pan 
lng. Stanislav Kahanec 
predseda VMC c.. 7 
poslanecka schranka MsU 

Va§ list ffslo I zo dr'la: Na§e ffslo: Vybavuje Ilinka Presov: 

V/2014/3297 Ing. Seman/lng. Jezikova 10.11.2014 
Ing. Zvolaren 

05113100280,278 

Vee� 
Vybavenie pofiadaviek zo zasadnutia VMC ~. 7 - zo dna 11.9.2014� 
Poziadavka ~. 125/7/14 - vo veei zabezpecenia Udrzby zelene, starostlivosti 0 dreviny a zeleii,� 
V prlpade, ze VMC 7 nemoze vyclenit' pozadovane financne prostriedky vo vyske 2 520,- eur z financnej� 
rezervy VMC 7 na realizaciu vsetkych opodstatnenych poziadaviek obyvatel'ov na odborne orezanie drevin� 
v MC 7, na Vasu poziadavku vo veci zabezpecenia udrzby zelene, starostlivosti 0 dreviny a zelen Yam� 
odpovedame nasledovne,� 
Vzhl'adom na to, ze ciastka vyclenena v rozpocte mesta Presov na udrzbu verejnej zelene v roku 20 14 v sume� 
480 000,- eur je k dnesnemu dnu vycerpana, realizaciu vsetkych opodstatnenych poziadaviek na orezanie drevln� 
a realizaciu vsetkych vyrubov drevin, na ktore su vydane pravoplatne suhlasne rozhodnutia na vyrub drevin� 
presuvame na rok 2015.� 
Do konca roka 2014 budu zabezpecovane iba cinnosti na zaistenie bezpecnosti obyvatel'ov a majetku a to� 
v prlpade mimoriadnych situacii orezy nebezpecne visiacich nalomenych konarov v korunach stromov� 
a v pripade zistenia nebezpecnych drevin ich mimoriadne vyruby. V sucasnosti v ramci mestskej casti t. 7� 
neevidujeme dreviny, ktore by bezprostredne ohrozovali zivot, zdravie alebo majetok obyvatel'ov.� 
Opakovane upozornujeme, ze ciastka 480 000,- eur vyclenena v rozpocte mesta Presov na cinnosti udrzby� 
verejnej zelene (kosby, odborne orezanie drevin, vyruby drevin a nahradnu vysadbu za vyrubane dreviny) v roku� 
2014 je nepostacujuca. Zvysenu potrebu financnych prostriedkov na udrzbu verejnej zelene v meste Presov sme� 
zohl'adnili v navrhu rozpoctu mesta Presov pre rok 2015. Ziadame 0 jeho schvalenie,� 

Poziadavka ~. 128/7/14 - vo veei upravy, resp. vymeny oplotenia ihriska na Sibirskej uliei 18-24.� 
Na zaklade poziadavky z Vyboru mestskej casti t. 7 vo veci vymeny oplotenia ihriska na ui. Sibirskej bolo� 
vykonane setrenie v terene. Poziadavka je opodstatnena, Pozadovane cinnosti su vsak financne nekryte a� 
nateraz ich budeme evidovat' v databaze poziadaviek.� 

Poziadavka ~. 130/7/14 - vo veei rovnomerneho rozmiestnenia smetnych kosov v ramci pesich t'ahov,� 
detskych ihrisk a vnutroblokovych priestorov.� 
Realizaciu presunov odpadkovych kosov zabezpecime obratom po zinventarizovanl vsetkych odpadkovych� 
kosov v meste Presov.� 

S pozdravom ~IEsrro P' JElSOV 
~>J --tsk' urad 

•� r BNEJ SPHAvy 
. H CiNNOSTi 

spesnych Cinnosli 
resay W 

Mgr. Kamil Sepesi 
povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie:� 
MsU - SVSaVC, OMKaPS� 

Mestsk)' urad v Pre§ove I Hlavna 73 I 08001 Pre§ov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov,sk I www.presov.sk 


	odpoveď 122_7_14-doplnenie
	Viazač7s
	121-7-2014
	odpoveď 122_7_14
	odpoveď 127_7_14
	Požiadavka VMČ č.7 - 11.9.2014


