Zápisnica Č. 2/2015
zo zasadnutia VMČ č. 4 konaného dňa 02.02.2015 v zasadacej miestnosti
Mestského úradu v Prešove, Jarková 24.

Zasadnutie VMČ Č. 4 sa začalo privítaním predsedníčkou VMČ Ing. Renátou
Fedorčíkovou. Prítomných oboznámila s program priebehu VMČ ..

Prítomní zástupcovia mesta Prešov na zasadnutí: podl'a prezenčnej listiny.

Prítomní občania:

podľa prezenčnej

listiny.

I.
ll.

Požiadavky prítomných

občanov

Emil Osavčuk

Emtl Osavčuk.

Vážený výbor,
dovOrle mi. aby som občanov informoval, že MsZ, dňa 26. januára 2015
schválilo rozpočet na rok 2015 vo výške 59 miliónov eur. Mesto bude mať o 2.5
milióna menej ako v uplynulom roku. Rozpočet jc vyrovnao)'. Z rozpočtu na
rok 2015 vypichnem len niektoré body, ktoré som považoval za potrebné Vás
informoval', pretože v roku 2014 rezonovali na výbore MČ č. 4.
Mesto zabezpečí údržbu ciost a chodníkov za 782 tís. €
4 200 mtoprava ciest
l 200 ntoprava chodníkov.
! 300 ks čisleniu a oprava uličných vpuslov za 100 tis. €
Zabezpeči

zimmí údržbu za 450 tis. €

7 500 km pluhovýeh ciesL
5000 km pluhov)'ch ciest sposypom.
300 km pluhových chodníkov.
7000 km pluhoVl'ch chodníkov sposypom.
Údržba Verejnej zelene za 547 lis. f Z 10110 kosenie ZII125 tis.

II

(Jrez a výrub

slranuJV za 185 tis. €

Vyrub stromov: 650 ks.
Orez stromov: 15 000 ks.
Na MHD mesto v roku 2015 prispieva 3600 tis. €
II pre dôchodcov
zdravotfle postihnulieh MsÚ peniaze nemá 011; pre občanov v lokalite Lesík

II

delostrelco""

Údržba detských zariadení la 110 tis. €
140 detský'ch pieskovísk.
120 dctsk}'ch ihrísk,

I '

"

54 špúrtov}!ch ihrísk.
Letná údržba za J 65 tis. .€

Rozpočet

nie reálny.

Skutočnost' li

roku 2013 bQja

J29/ls. E

5500000 m čistenie chodnikov.
l 500 km strojove čistenie chodníkov.
3 000 km strojové čistenie ciest
Na celkovú činnosť:, ktoru zabezpečuje odd, VPČ \' rozpočte je na rok 2015
cta 13 miU6nov eUL Výbory MČ majú na údržbu MK: ciest a chodníkov Icn
297 tis. eur" L j. na jeden v)'bor 42 Hs. Eur.
INVESTiČNÁ VYSTAVBA: 992 tis. eur.

Pre v}'bor MČ č. 4 je

\I

rozpočte:

al Vybudovanie oddychove} zóny vo vnlllro bloku MDŽ za 806.., eur.
bi Jarkova PD zl! 17 500 eur. CI Rezerva pre výbory l/7 je 525 tis. eur L j.
no: jeden \)'bor 75 tis. eur,

Výbor IVlČ ii 4 v roku 2015 má na rO'l.delenie celkom J 17 tis.~ kloré
môže sám určit" priorit)", aJc musia byL' uvedené v LApisnici, Múdry v}'bor sa
pOl'dd i s obcamni a až pOlOm rozhodne na aké akcie sa použíjú peniaze.

Váienjí

~'J~'bor

neZ<ispite na semaforoch, pretože zelemi svieti už od 26.

jmruára 2015.
Mojou úlohou nie je kritl./,,ovať v)'bor aie upozorňovať, aby ste- podľa
môjho názoru ne-robil tie iste chyby ako predchádzajúci V)'bOL V januári som
hovoril o štábnej kultúre>
Štábnou kultúrou je:
aJ Aby rokovacia rnlestnosť bota otvorena minimálne i5 minÚt pred
začatím rokovania výboru.,
b) Aby prezenčná listina bola k dispozíeií pre občanov ako prichádzajú.
ef Aby sociálne zariadenie bolo otvorené.
d"-' Aby poslanci boli v čas \' rokovacej miestnosti, aby občania nečakali na
poslanc{w ale poslanci majú čakal' na občanov.
ef Aby sa dodržiava1j právne nomly MsÚ, Pani predsedníčka prosím Va..,
urobte všetko preto, aby opozicia na MsZ nemohla kritizovať novo zvo1cn)'ch
predsedov MČ, že zápisnica nic je na MsÚ v Prešove najneskôr do piatich

r,
""" --L,

pracovn)'ch dní.
Do štábnej kultúry plllt"Í aj zápisnjc~ z v)' boru . Ďakujem Vám pa ni
predscdničkll . že s(e sa nevybrali ceslOU plln; Langovou, ale cestou svojo u, ktorá
Imi úroveií. Zápisnice! l v)' horu má hlavu i pätu. Prosi m Vás , aby ani jedná
príloh <i v zápisnici nebo la anonymná. Každá príloha by ma la o bsnhov at", kw
vypracova l. dátum a podpis. V zápisnicj 7. 12. l. 2015 j~ príl o h~ Č. 3.,-·ktorá jé
anonymná. • Na MsÚ v Prešove niklo nevie kt o ju vypracoval. Zästupca l'
vedúceho o dd . YPČ Ing. Miroslav Vrbenský·p.-íldhu č. 3.; ktorlÍ -je.v zápisnicí
dzna~H zapB.\llt1é\'l<pr.tože nie
súlade s prílohou Č. 7 . z 6 . IO. ZD 14, Vedúc i
odd. Mgr. Kamil Sepeši nevie o lO m, aby z odd. VP Č príloha č. 3 ., ktom jc
uv edená v L.'Í pisnic i z 12 . J. 20 15 bo la doručen á pos lan covi z v~lboru MC Č. 4.
Je hanbou. že na MsťJ v Prcšove, dň a 28. L 20 15 nikto nu intemere neved el
nájsť faktúry, kt oré sú uveden e v prílohe Č. 3. To mô že pon' rd iť aj JU Dr. Bcáta
ľi ndišov á, ktoní zast upuje vedúceho odd . MK a PS. Ako obča n , má nájsť
faktúry n8 intel11ete, keď profesioná li na Mestsko m úrade v Prešove nemoh li
náj s!". Odd. VPČ v ten deň bolo n efunkčné, pretože praco vníč k a, ktorá má na
starosti faktúry - prvo pisy, bola práceneschopná . Na tomto o dd. je veľmi úzka
špecializác ia pracovníkov . Osem praco\'níkov nev ie nahradiť jedneho. To mu
sa
hovorí. ;;:;.e mesto Prešov patrí medzi najtransparentnejšie mesta na
S lovensku ? Keď úradnik nevie nájs!' faklttru na internetc? Ajc uvcdcn8
v prílohe č. 3., dňa 12 . I . 20 I S. Faktúry, ktoré sú uvedené príl ohe, 1.iadal S0 111
v zmys le infozák ona~ dňa 18. ll. fi 17. 12.2014. Pani Langová trvá m na lom, že
ste počas štyroch rokov nevyčerpali z rezervy výboru CCa 100 ri s. €. Za
predpokladu. 7.e nehudeme hrať do úvahy pamflet, prílohu Č . 3. Z 12. 1.20 15, ale
prilohu Č. 7.z 6.10 . 2014 .
V január i predlož il so m čcrpa nie rozpočtu výboru za rok 2014 . tJdaje, kt ort:
som uverejnil \' rol-počte so m získal z odd. investičn ej výs tav by a z odd. V PČ
pod ľa príloh y Č. 7 zo zápi snice výboru MČ Č. 4 z 6 . IO. ZO 14. Pre krátkosť čas u
nem al som mo žnosť j edn otl1vé akcie komentovať a faktúry . Z mozaiky
vyberi em len dve faktúry od dodá va t e ľa DOPRASTA V v Prešove. Faktúra
čís lo 11414 30086 . Fakturuj eme Vám na základ e rámcov ej zmluv y
nasledovne:
I . Ul. Zábo rského lod 17. nov embra po Zel ezn ičiarsku , chodník.
2. Ul. Že lezni čiarsk a, chodník lod Záborsk ého po Šk ultétyho, spo lu reali záe ia
s SPI' a VSD/ .
3. Ša fárikova, chodník lod Dilongovej po Vodáre nskú/.
4. Vaja nského c hodník pri me stskom c intoríne.
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5. Hodžova ll, ceSla.
6. Ul. 17. novemhra lod ZeJeznjčial'Sktj pú Franclsciho t chodník.
7, l'arasa Ševčenka. medzí hloková cesta.
Až súpis vykommých p!'ác k faktúre č 1141430086 odha!H tajomstvo, 7C išlo
opr<:lvt! chodníka na Partizúnskej ulici, klorá vo faktúre nie je uvedenn. No
preto. Ž};: časť chodníka mala financoval" VÚB btlflka? Ak ne matc k disp07tcif
súpis prác tak neviete za čo DOPRASTAV fakturuje 4430,51 € Toto je
transparentnosť? Akých male odborníkov na
pán zástupca primátorky?
lc preplatia rukú faktúru. Vo faktúre má byť uvedené, čo sa opravovalo a nie
objednávka ft io beL opravy chodníka na Panizánskej ulici. Ak by som nema!
súpis prr.c, faktúru "yhodnmim ako fiklivnu.
Ze nepozná poslanec svoj obvod lO má vôbec neprekvapuje. Ale sorn
šokovarrý\ že pracovníci MsÚ nepoznajú Prešoy. Oprava chodníka na ulici 17,
novembra od Zelezničiarskej po Francisciho za 3 505)10 €. Poslanec ,ryboFU
!\1C Č. 4. it pracovník MsÚ by mal vcdiet", že ŽelezniČ',iarska ulica začína alebo
končí na Šku1tétyho ulici a nemá nič spoločného z: ulicou l7. novembra. Toto
.lc transparentnosC? Neviem prísť na chuť poslancom z v:?boru MČ' č. 4" kLorí lu
boli il pracoynikom MsÚ prečo s3 hraju ria skr)cvačku. No hej. ale povedz
svojmu kamarátovi, že: mu ideš po krku. keď sú v lOlfl sním namočen~ až po
uší. Je veľmi jednoducha V~C! ak by lU DO! záujem nájsť t)kh, ktorý Slj
zodpovední za plnenie sí svojich úloh a kn, tak sa skoncía hry na skr)'Y3čku na
MsÚ, a takým to SPÔSOb(HTI ušt::lrimc cca 50% financných prostriedkov a mali by
sme krajší obvod Č. 4. Prečo ja by som mal rolerovať chyby profesionálom na
MsLl y Prešove. Keď proCesionálJ na MsÚ vo'::i občanovi uplatňujú šikamL
Netolerujú chybu občana a odvolávajú sa na zákon potiaľ je to v poriadku
Podali Bmc petíciu v ktorej sme neuv ied lf, ktorá osoba je určenú na slyk
s organom verejnej správy" Po niekoľkých týždňocb vyzvali predsedu petičného
výboru, aby určil kto bude 7.JlStupovať výbor s organom verejnej sprá\y Po
nickol'ko dňoch prišla ďalšia požiadavka} že ta osoba ktorá bola určená nemôže
7...<1.tupovať pťl.itný výhor, ale mu SI z-..astupovať petičn); v)'boľ predseda. Až od
(oho dňa začala plynul' kbt)1a na v)'bavcnit:: petlcie, AJ...-j mala vplyv osoba na
\'ybavťnie petície, ktorá nebola uvedená v petičnom hMktL Zíaden, Pana Dajču
do dnešného dna nikto nezavolal k pctIciL Dňa 28. marca 2014 pán Dušan
Dajča El Emil Osavčuk odovzdali primátorovi mesta Prešov 59 hárkov s ! 069
podpismi a ďalších 630 bolo na internete a do dnešného dňa nevieme, ako bolo
naložené s peticiou občanov mesta Prešo\'. A mohol by som uviesť d'alšie
pre.šrapy byrokratov na MsÚ.

"

~

Krajsk)' súd, dita 29, l 2015 potvrdi! to, čo petícia obsahovala, te pán Emst
nepochybil. ale pocbybil exprimator Hagyari, Kto zapíatí irovy a ušI)' zarobok
pán Hagyari? Nie občan, SOI!! rad, ž.: sme z radnice vyhnali "hagyarovcOI.r',
Na tonlľO mám aj ja podie!, pretož.e ~om sa ako obcan zapojil do HDlikampane a
ot!ľutujem,
že som sústredil
sily a prostriedky na porazenie
,.hagyarovcou," V)'sledky volieb ukázaJi. CZ,;;; sme holi úspešn)', Pani primJiOrka
nebude maf ľahk)' žívot kbo "hagyarizmus\' ešte tu je. ťažké to bude mať, aby
sa s ním nejak)'m spôsobom vysporiadala. Malí by sme všetci byf nápollJocn)
pani primátorke, keď chceme mať funkčný úrad a krajší Prešov, V !'Oku 2014
bolo enormné množstvo petícií od ohčanov. Vedenie MsL'; by sa malo zamyslieľ
na tom. prečo v poslednom období je tcrka pctit:ií na MsÚ \' Prešove. Vedenie
MsÚ malo by poľlldš(it' \' sťah pracovníkov k občanom. Pracovníci Msľ: majú
slúžil" občanova nie opačné_

Navrhuje1t1 vj'botu program schôdze za pred pokladu, ie bude politická
vihoru:

vôľa

I. Kontrola uzneseni ;j pripomienky k zápisnici,
2. Odpovede na požiadavky občanov,
3. Inľoml0\"af občano'.,- o zámeroch MsÚ vo veci využiiin mestského
majetku,
4. Požiadavky a podnety občanov,
5, Rôzne,
Ku každému bodu rokovania

otvoriť

rozpravu. Navrhujem tasoV;;' Jimit 5
minút. Na požiadanie občana predsedníčka výboru môže udeliť ešte:: minúty
maximálne 7 mlnÚl ku každému bodu rokovania

Požiadavky a podnety
1, Opraviť chodn ík na Námestí Mieru v Prešove.

Dôkaz: Foto

Č.

l.

2. Prečo predchádzajúci .".joor nepredložil odpočcl za predchádzajúce
fllnkčné obdobie a W'
al Kol"ko bo io prijatých opatrcni a podnetov.
bi Korko bolo spJnen)'ch.
cl Koľko bolo čiastočné splnený'Ch.
dl koľko bolo nesplnených.

,-

\~
,

Požiadavka pána DaJč\l z 7. 7. 1.014
J. Zisti! som, že v roku :2014 v hlavnom parku na mestskom pozemku boln
osadená p!c.stika kOi1ä súkromnej osoby, Kto dal súhlas na mestSKom pozcrnku
osadil' plastiku koI\a, Kto dal súhlas. aby osvetlenie plastiky koňa holo napojené
na verejné os\'et1cnie mesta. Kto zap1atil zn osadenie a odstránenie plastIky
koňa /. hlavne parku. Kto zaplatil ~potrcbovanú elektrickú energiu,
4. Kedy odddenie úzeľnného rozhodovania dá do súladu reklamné pnnci.y,t
novdizoV3Tl}'01 zákon v obvode e. 4.
5. Kedy odd. VPČ za bezpeCí orezanie strOmov v parku Lesik delostrelco\
od uhcc K arrľfiteÍltrtL
Dôl(a" Odpoveď na lis! z 2g. 4. 2014.
6. Medzi priority v)'boru MC Č. 4 v roku 20 \4 bolo vybudoval' parkovisko
na Krátk~i ulici y Prdove za 35740 .€ Vy'slcdok? Parkuje jedno auto
podnikaleľa pohrebnej slu"-by ERA.
Dôkaz: i'o(O č, 2 z 22 l 2015
Tomu sa hovorí efcktivila?~ TolUu sa hovor! predvolebná kampni':. Zbytočne
vyhodene peI11aí'.c. Parkodsko mali vybudovaľ TsMP alebo mesto Prcšov
a nie z rC2.erv}r v)iboru pre podnikatera pohrebnej služby ERA. Peniaze
'l r'.;':zcľ\·Y v)"boru Sa mali pOUŽlť na zlepšenie životného prostred in. v obyln):ch
7,óna(:l1. Podra pani Langovej vybudovanie parkovish.<1 na Krátkej ulici ma!o
odbrem.eniť ulice na Táborisku. Skutočnosť jc laka, že ulice su ?.ataľflsenc uj po
výstavbe parkoviska na Krátkej ulici Metódova, Slädkovlčov,(tj Moyzesova,
Rumanová. Pušklnov3, Vajanského aBurianova.
7. Kedy bude školenie pre .seniOrov v zmysle uznesenia MsZ z 6,5.2013
,.Zákl<ldy počítačový'ch zručnosti".

búdu parko'vaľ auta na chodníkocb a devastovať trávnaté porasty
IHl ulicIach Plzensk.::j, Kpt. Nálepku a na Námestí Mieru v Prešove.
Dôkaz. FOlO Č. 3, 4, 5,6 a 7.
Na temo stav Upozoll1ujem výbor a políciu už roky rokúce a náprava
nenastala. Podľa môjho názoru situácia v parkovaní sa kaj..,dý rok zhoršuje. Autá
parkuju UL aj na námesliach.
9. Na ulici Kpt Nálepku vyschli dva stromy. treba leh nanmdiC
10. V zmysle 7..ákona Č. 85!l990 Zb. o petičnom práve občania podah petíciu,
dňa 8. ll. 2013. Dostali odpoveď 18. J 2. 2013, 2.e jedná po:i.iadavka
opodstatnená a druha Čiastočné. Do dnešného dňa neboll zrealil"ované.
petície bola vyhodnotená ako opodstatnená bez toho, aby niekto bol
zodpovedný la splnenie. Som toho názoru, že peíícia boia vybavená formálne,
8,

Dolčdy

~

b

aby bol dodržan)" termin vyhayenia v zmysle zákonl:L A s výsleJok je taký ist)'
ako \' roku 2013, Nechceme robiť žiadne nátlakuvé akcie, ale žiadame V5s
splňle, naše požladavky v roku 2015, klore nie sú núročné na finančné
prostriedk;, .
10. Opra"lť chodnik na Konštantínovej ulki.
Dôkaz: FotO {;, 8 a 9,
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VMČ požaduje: Vykonat' odpočet prijatýcb podnetov, ktoré boli vyriešené a bolo na

nicb odpovedané za predcbádzajúce funkčné obdobie príslušný odbor MsÚ.

Opravu chodníka v požiadavke č.l a II zaradiť do plánu opráv - termín oboznámit' p.
Osavčuka a VMČ vid'. fotografia L
Odpoveď na otázku č.3,4,5,7,9, - príslušný odbor MsÚ, informovat' občana a výbor.
Odpoveď na požiadavku Č.S - zabezpečí MsP
Odpoved' na požiadavku č.IO podal' vysvetlenie výboru VMČ a najbližšie stretnutie
zabezpečiť pracovníka príslušného odboru aby podal vysvetlenie jej riešeniu.
12. Dušan

Dajča

l. Predražovanie zákaziek, ktoré zadáva mesto - kde je kontrola,
2. Prečo mesto Prešov uzatvára 7~kazky, kde reálne objednanú činnosť vykonáva Externá flrma
v subdodávke? ( Doprastav - JVS a pod.). Je to ekonomický výhodne pre mesto?
3. Prečo nie je dokončená výsadba na Táborisku,

VMČ žiada preverit' tvrdenie občana. Bod č.3 infonnovat' VMČ a občana.

13. Božena Podrazová
na požiadavku č.420/4/14 - výmena košov kanalizačných vpustí bod 11011, čí bude
zo strany Mesia riešené bez urgencie,
2, Zlikvidovať prístrešok na ulici Budovateľská č.2,4 ,6 - riešené v roku 2014 - hygienické
nevhodné, dochádza k znečisťovaniu, silnému zápachu, hlavne v letných mesiacoch, bola
urobená už obhliadka z NS ap, Langovou, kde bolo konštatované, že je potrebné nové
oplotenie, ako je pred vchodom Pav!ovičovo námestie 41.
3. Prečo bolo odstránené z parkoviska na Pavlovičovom námestí mobilne WC
4, Autobusová zastávka na Pavlovičovom námestí linka č.l2, dôchodcovia cestujú do
nemocnice na Hollého zo smeru Pavlovíčovo námestie (zástavka pri trati).
Upravíl' alebo kompletne zrekonštruovať 7.ástavku a najlepšie s prístreškom .
l,

Odpoveď

VMČ 4 žiada riešil' problém v bode č.l aoboznámit' VMČ s termínom II výsledkom
riešenia. Bod č.2 príslušná sekcia nech preverí stav prístrešku a oboznámi VMČ
• riešením. Vyhotovil' fotodokumentáciu a predložít' VMČ. Bod ':.3 odpoved' občanovi
a VMČ. VMČ požaduje zastávku zarad it' do rekonštrukcie a skúsil' oslovil' fy EURO
AWK s.r.o, aby túlo zastávku :r..aradila ešte tohto roku do rekonštrukcie s prístrcškom.

14. Vladimír Stašák
I. Žiada o bezplatné užívanie časti pozemku vo vlastníctve Mesta pre občanov bývajúcich
v bytovom dome na ulici Škultétyho 7·9,
2, Požadujeme odstránil' topole pri MŠ na ulici Budovatel'skej,
VMČ súhlasí s bezplatným nájmom ak sa spoločenstvo bytovébo domu bude starat'
o zeleň a priestranstvo v súlade s VZN mesta Prešov. Topole odporúča minimálne
orezal'. VMČ žiada v ohocb prípadoch o odpoved' o riešení problému. Ak boli vytvorené
nové parkovacie miesia v uvedenej lokalite, treba doručiť VMČ súhlas n" ich vytvorenie.

IS. Ernest Kahanec
Opatovne žiada o stretnutie všetkých členov VMČ č,4 v Prešove na pracovné stretnutie vo
veci" havarijného stavu" oporného múra na ulici Vajanského č.26 ajej následnú opravu.
VMČ žiada vyvolal' stretnutie s dotknutými odbormi zaslúpenými pracovníkmi. Termín

oboznámil' občana a VMČ.

16. Mádzik Jaroslavap. Mádziková,
Do zápisu VMČ 4. Dňa 2.2,2015

Dňa 23.1.20t5 bolo na Vodárenskej veži strelnutie zainteresovaných úéastnikov problému

tienenia za úéasti primátor1<.y Ing. Turéanovej. Mrzí nás. že ešte po vyse roku a pol od
začiatku prevádZKovania Vyhliadkovej veže pre verejnosf nie je u niektorých predslavneíov
vlastníka stavby - Mesto Prešov dostatočne osvoíený niÍzor na daný stav ktorý~v súlade
.I .
) " I
S legis alivou.
U\ 'J:'
'(,

o

1. Vodárenská veža bola pôvodne postavená v tejto obytnej zóne ako technická stavba
okolo r.1920 za účelom zásobovania vodou. Až. v 70·jych rokoch minulého storočia
bola na mieste dnešnej vyhliadky zriadená reštaurácia pre nepotrebnosť pôvodného
účelu stavby. Pritom sa za socializmu k záujmom občana a ochrane jeho majetku
pristupovalo svojvoľne, k čomu sa v dnešnej doba určile Mesto Prešov nechce hlásiL
Jej súčasné využitie pre verejnosť ako Vyhliadkovej veže pre verejnost' narušuje
pohodu bývania a súkromie vlastníkov nehnuteľnosti, ktoré sú v priamom dohľade
z predmetnej stavby. Navyše, ,užitie s!avb~'!.ko verejnej vyhliadk~je v rozpore s LV
é. 6492, kde je ako druh stavby uvedená predajňa a reštaurácia.
2. Ochrana proti nazeraniu do okolitých sÚkromných objektov je zakotvená aj
legislatlvne v Stavebnom zákone, par. 127, čU.'

§ 127 Stavebného zákona
1) Vlastník veci sa musí zdriaľ\IŠetkého. čim by nad mieru primeranú pomerom
obťažoval iného alebo čim by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Mária Madziková
ng. Jaroslav Madzik

Mádzik • 'Il Prešove dňa 12.01.2015

P. Mádzikovij II p. Madzik:
l. Požadujeme stanovisko mesta po stretnuti 23.01.2015 s primátorkou mesta a poslancov MsZ
vO veci tienenia vodárenskej veže II čas!i vyhliadky.

2, V pripade kladného riešenia je možné rozdiel medzi faktúrou za tienenie a zvyškom čo ostalo
so sumy IO 000 € - pôvodných na tienenie (3000) doplatiť z rezervy VMČ čA?
3, Na liste vlastníctva je objekt Vodárenská veža stále vedený ako predajňa a reštauráCia a nie
ako vyhliadková veža - aké je správne využitie veže,
VMČ žiada doručit' stanovisko zo stretnutia.

17. Cyril Jurč,
l, Chodník na ulici Škultétyho je prapadnutý - treba sa prist' pozrieť za dažd'a aké sú tam mláky,
2, Ako boli opravované lavičky na UL Hlavnej pri Dukle podra fy 2014004055, kto prebral
uvedenú zákazku? Prečo je počet normohodín 65,5 h,?, Koľko tam bolo pracovníkov a čo tam
robilo, keď nevidno žiadny výsledok,
3, Kto kontroluje ZUPC ako monitoruje kontrolu ciest? Za monitorovanie bolo vyplatených
vroku 2014 suma 27,225,37 .€
VMČ žiada chodník opravil'. Vysvellit' uvedenú faktúru.

18. Matuščín Jozef,
L

Riešiť

statickú dopravu na ulici 17. Novembra 150.

VMČ žiada riešenie a ohraniČÍ!' slImou v projektovej dokumentácii max 25 000 € bez

DPH a následne

prikročiť

k zaradeniu a reaIi7.ádí.

II.
Mesto

Prešov jednotlivé odbory na

Na vedomie
vedomie p.

Ing.

Fedorčíkovej

Renáte list

č,92089/28/20 14.

III.

Odpovede

Mesto Prešov jednotlivé odbory odpovede občanom

odpoved' na požiadavku 397,

401 ,403,415,417,418,419,420,423,425,426,427,429,421 ,422,424,,428,430,432,437,438,44
3,435,4/14

IV.

Stanoviská

3.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k zámene pozemku.
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MESTSKÝ ÚRAO v I'HEŠOVE
SEKCIA MAJETKOVA A EKONOMICK,"

Cj

Oddelenie mestského majetku
J-llavmA 73

080 Ol Prešov
Vážená pan!
lng. Renáta Fedorč1ková
Predseda VMČ č. 4
Poslnnecká schránka č 11
Mestský urad
Hlavna 73
OSO Ol Prešov
v,,* "~\ !<S0I:m

<I"'"

N""" Č1.k>

VyI:Mi'f<.J!CI

M'!4QIS7J2014
ť. Zá..nL 149602/2014

f'ms,w

~fIk!).

UJ)f. 201';

MagáOO"i!!3! 00217

Vec:
t~~dQsl' o zauiatie stanovi$ka ~ ulte.a Okružná J'rd(lve- ,,"amen'" poU:'mku

Na :,.;ákJade žiadosllIng. arcb. Mariana Fer).;, Vyšná Se:bastová D&, Vyšná Seba.stova. Ktor)' žiada
o z.ámenu pozemkov: parc. Č. KNC 23& v jeho \,lastnictve za parc. Č. KNC 242 v k. ú, P'rešov,
nachád.iAjúcich sa na uhei Okružná v Prešove, za účelom vybudovaniu., Parku umenía" a Zriadenie
vceneho bremena prava prechodu cez pozemky parc, e. KNC 238 a parc. c. KNC 242. Vás žiadame
o zaujatie sta.novlska.

MI!E~nr ....PUlicSO'l'
tj"li~SL'iYÝ {JUJd

SU:ClA blAJti~f)')A A EKQ)K)~lCKt;

S pozdravom

Cd,jťl"k«'" ,"*~L1"er.0 M"jel~U
08"0 D' Preso"

G)

!f2

( I

I

JUDr. Katarína, Icova
vedúca oddelenI

Prílohy. kóp;a žiados II

mapa GIS

IkslMW UfaO"

P,,,hY~

I HI;1"r.ó tJ losom

ť'"dOv

1 j Te•.

..-4J;;&~}31Wiill "ť<~

+41"j\>1)!ljjl\&5ll";:'maf

rne;ioradrucij~Pi",.."",5'"

"'_ weMYM

lill1arc~Marián

Ferio,

" t'

tl, ',,;" ;:;
.,

ť

Mesto Prešov
Sekcia majetková
Jarková 24
08001 Prešov

fi

ekonomická

Prešov 25,11,2014

Týmto si Vás dovoľujem opätovne požiadať o ;ramenu pozemkov pod budúcou
výstavbou ",Parku umenia", v zmysle vášho listu C, M12013112157, 1';,2,9631212013 zo
d~a 15,5,2014, ktorá sa nachádza na Okružnej ulici na parcelách (;238 v našom
vlastníctve a parcele č.242, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov.
Vecné bremeno na vstup by bolo vzájomne v šírke 1,5m a d[Žky cca 10m pre
susednú parcelu, ČO by umožňovalo pohodlný vstup pre oboch vlastníkov pozemku,
V prlpade záujmu z Vašej strany sme ochotný parcelu č,242 aj odkúpiť
Ďakujem, ostávam s úctou

Ing.arch,
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4.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k bezodplatnému užívania pozemku.

9

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
SEKClA MAJETKOV A A EKONOMJCK.i.
Oddelenie

mesl :s kťho

majerku
Hlavná 73
080 OI Prešov

Vážená pani
Ing. Renála F edorčíkova
Pred seda VMČ Č. 4
Poslanecká schránka č . 1\
Mestsky úrad
Hlavná 73
080 OI Prešov
Va~

11s\ CJ,101

~O ~

Na~e čiUo.

\'ybaVUl"

Vec:
Žiadost' o zaujatie stanoviska

Prdov

11",~ a

Magáčov6!3

M/ J38198n014
t. z8ro. 1481 57'2014

\) .OI.201~

l 00217

ulica Škultétyho 7-9. Prcšov- pn:vod časti ()olemlw

Na základe žiadosti p. Vladimíra SlaSäka, zástupcu Spoločens tva vlastníkov bytov, domu
Skultétyho 7-9. Prešov, ktorý žiada o prevod čast; pozemkov parc. č . KNE J 120/9 o výmere cca
804.54 m 2 a parc. ~. KNE 1 120ft l o výmere cca 205,87m 2 , k . Ú. Pre~ov v lokalite Skuilétyho ulice
do bezoplalného uživania na dobu minimálne 30 rokov, Vás žiad ame o zaujatie stan oviska . Na
predmetnom pozcmku sa nachádza dvor a 9 parkovacich mies t, na kror)'c h sa finančne podiera!i
vlastníci bytov. T ento pozemok by radi využívali pre skva litnen ie kultúry b)'Vania, oddych.
voľnočasové akti vity, parkovanie vozidiel a iné.

M!f,S'Ji'U JP>ltiE!!;OV

Mil5; !::;I<Y O ~\d
SEKCIA MAJETKOV/. AEKWjI.1(CtiA
Odda!or'll" r'tlslsI!;4he> ! ~I ..!h\I<.U

S pozdravom

080 Ol Pr~!.ov

JUDr.

GJ

Kataríoxi:

vedúca oddelenia

Prílohy: kópia žiadosti
mapa GIS

MUI~l:.j

un,,;! v

p,~k>""

I H18""" 13 I OSO Ol P,<!\tcv l r Tel.. '421 (51 )31 00 11 1 I f u

.421(51)7133665 I E·...ail 100''0 radnl~(J!lIfeso", • • I """"",p<BSoY.s k

· i... ' : '

Spoločenstvo vlastníkov bytov. domu Škultétvho 7 - 9. Prešov

V Prešove 22.10.2014

ľ!~~~~[~~~

Mest o Prešov
Mestský úrad v Pre šove
Hlavná 73
Prešov

,

t r;!lč;,;:

!tT " "'~'

L0;~,"t f:~::~:~~~~ ~~~~~/2f!i~;~'/7 j

. Vec: Žiadosť o pre vod časti poze mku vo vlastníctve Mesta Pre~ov do bez platné ho u živania
vl astníkom bytov. domu Šku lt étyho 7-9.

V nadväzností na prevedené úpravy

časti

pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov na dvor pred

bytový m domom a parkovisko u bytového domu na Škutétyho ulici č.d. 7 -9, na ktory-c h
sm e sa podieľali spojufinan covaním z fond u pre opravy a údržbu nášho bytové ho dom u,
-spoločne s inves torom Me stom Prešov, žiadam o bezp latný prevod do užívania vlastníkom

bytov domu Šku ltétyho 7-9 a to:

1.) Dvor pred byto vým domom podra projektového plánu úpravy dvora vyhotovené ho
Mestom Prešov, na ktorom sme sa pOdierali spoluflnancovaním
2.) Parkovisko o poč te 9 parkova ckh mi est na spevnen ých plochách (zámk ová dlažba,
asfalt), vedta bytového domu na ktorých sme sa podieľali spolufinancovanim,
na- dobu minimálne 30 rokov (u vítali by sme i t rvale b ez platné užívanie). Tieto pozemky
vlast níkmi bytov budú využívan é najmä pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych,
časové aktivity, parkovanie vozidiel a ine.

S pozdravom

Vladimir Stašák
Zástupca vlastníkov bytov
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5.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k odpredaju pozemku.
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MESTSKÝ úllAD V PREŠOVE
SEKCIA MAJETKOVA A EKONOMiCKÁ
Oddelenie. mestského m.ajetku
Hlavna 73
080 Ol Pre§QV

v ul,emi pani
Ing. RenáLa Fedorčikova
Predseda VMČ č. 4
Poslanecká schránka č. 1 !
\1estský urad
Hlavná 73
080 O1 Prešov
V4! usl t!>:'ú 110 (!i'",

N()\k

ťiskr

VyhawJťl

pre!kw

f!",ks

M4gáČOVIiJJ

MIl33575t:LÓ[4

I).01.2DI5

Illú217

č.7il.1J1.13&2(1120)4

Vec:
Žiadost} O zaujatie stanoviska

!;IHca ~lzens!J.Á Pn;..~ov:::._predai pozemku pod garážou

Na základe fladosti p_ Jaroslava PriRáka, bytom Plzenská 27, Prešov, hor)' žiada o odkupenie
pozemku parc. Č. KNC 3945/36 v k. Ó. Prešov, nachad7.ajuceho sa na ulici Plzenská v Prešove, za
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou, Vás žiadame Q zaujatie stanoviska.

M111::S·~·O ,..UlEŠOV
t.J ~ $18%\;' O-ad

S!.:Kclt. MJ\.m-iXt\\il A. E.J(O!I0:i.'llCKt,
0ďdeh:l:11ť> l<:e"I$Í«ÓN, ntljto\kw

oa>}

S pozdravom

0< ?fitŠO'l

ÚJ

/'1 / )

ímJ

t/

JUDr. Katarína fu'rľcúvá
vedôca oddelenia

Prílohy: kópia žiadosti
mapa G[S

Me.1$I'1' éw v P'(!.b·,ffl t Hs'f1'14 l3! 000 Cl p",t'!v ! l lti "':;;:1(51\310011' I ra~

+l2J(&~)PJj555 j

t4rulll rr\\1slo rad""""@r'"IiO"sk 1 _ ~r ... o".~~

,';:' f

Mesto Prešov
mestský úrad
Sekcia lllajel1{ová a ekonomická
Oddelenie mestského majetku
Jarkova 24
080 Ol Prešov

V Prešove,

dňa

27. IO. 2014

VEC: Žiadost' o odkúpenie pozemku pod garážou.

Priš,čák

Jaroslav,

týmto žiadam o odkúpenie plochy
pozemkcu pod mojou garážou na Plzenskej ulici pri bloku Č. 13 v Prešove. ( Šírka
garáže je 2,85 lTI il dížk:a 5,00 ml.
Dôvod: Pozemok pod garážou žiadam týmto o odkúpenie mesta Prešov.
Za kladaé vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem

,

.:;;;

,. ~-

/

'/;J;..{;tťit;,r/~1 /a-""ft

"{c·:":'" .. · .. ·,,,.······ .. ·, .. · .. · .. "', .. ··

cl

podpis ž.iadatel'a

/

.oj~j

~

MESTSK'ŕ" ÚRAD V PREŠOVE
SEKCIA MA.lETKOVA A EKONOMICKÁ
Oddelenie fncstského majetku
Hlavná 73

i

080 Ol Prešov

Vážená pani
lng. Renáta Fedorč!kova
Predseda VMC; t, 4
Pos!am:cká schránka Č. I 1
Mestský úrad
Hlavná 73
080 OI Prešov
v,,~

'I.: el&1C: zo ,h1;:1

N~w.(i~1o

M!l5\459!2014
č.:<iJ?n,

Vec:
Žiadost' o l,.~_ujatie stanoviska

VyM>'V)e I Iru"
.'vIagáčovál31 002

Prittov

!7

!HtI.2015

152000'2014

ulica Plzenská Prešov- pc<:dai pozemku pod gará.tou

Na základe žiadostí p. Mgr, Branislava. Bušovského,
ktorý žiada
o ódkúpenie pozemku parc č. KNC 3945/35, k. U. Prešov, nachádzajúceho sa na ulici PI7...enská v
Prešove, za účeiom majetkoprávnellO vysporiadania pozemku pod garážou, Vás žiadame o zaujatie
stanoviska.

7
S pozdravom

urleová
vedúca oddelc'nía

Prílohy' kópia žiadosti
mapa GIS

M$41$i::y úr3d." ?'(i;",,*-I h14vt'1I

f:j iOť!vill ?·ot>kv

j! Td" Hll!$1);,00111 Il'al<

~":'íS))1;jjIiSS

iE ......" "i me:.to''''''...ta@WuMv.M;

i_.(I<~$(>V5k
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fG o€

;€ :

~"3

MESTO PREŠOV
M estskj' ur-ad v Prešove,

m~wuä

ul.

Č. 73, 0"80 O] .ľreŠ<n·

j;~~.'"~ ~ľ~t.;~~,~:..t.;l·::!~T~~j~!~~:2J.'_ ~ J

I i.AIl t~Jtt' ·

I htl,"J. u.~t;;u.:

'-I·.. ~ --··· , ·"'---"' ···-·~~'--------·'-L,FG.:;-;:i,7. . M,~sk.)' u,rad v ~ťe§ove ' . .
" H.: ' ....
-12 , ~'i! í!; !~!·~:-\;;/,;I· . f seKCia ma)elko\'a aekonomicka MsU
I.G.....
.
.
. - -~ I :
l oddelenie mestskélJO majetku
I

,

•

,f!

t-.""-......-----· -·~--,--·-...- --·-··- l.._.• - l ~I~' ..wle\

i hí :l,\':

' --1 Jarková 24
j 080 OJ P šo

Lf'iOl-:;~T.~-~:~';;~~!:;:-~lSjs.3.:1J2.1~[i~~:

re. v

Žiadosť o Jn-e6-a.jlkúpuJ poz.emILU'"

Liadateľ (identifikačné udaje Žiada.tel'a):

Meno, priezvisko / obchodný názov: Mgr. Branisla\' RuSovsk)'

Dá:.um narodenia I IČO:
Adresa trvalého pobytu I sldlo

spoločnosti:

ČísÍo telefónneho kom..aktu žiadateľa:

e-mailová adresa:
(ak sú n8\'r11o\'atelia viacerí, uveďte v prOohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatero\' ako aj ich
vzájomný vzťah - napr. súrodenci, podielovi spoluvlllSlJlíci, manželia a pod.)
Týmto Žiadam/žiadajú

o~cúpn

Dozemlru"

Pozemok sa ua,;hádz8 na ulici:PlzenskA

Katasträloe územie; Prešov - mesto
Cís lo parcely: 3945/35 LV: 6492
Účel ži ad osti: ........... _....... _...... _........... _ ......... __........ _...........__ ._"._ ......... _.: .... _.__.... ___ .... _ .._ .... __.__ ...... .

V -cmysle %l\IIOl1a čo 1221.201l Z. l. o Othrlll1C osobnýcb údajov a Ozmelie a doplnenI niektorýth úkon",' v plnOIl\ ZJleui
podpisom ttjto 1.illdostl udeľujem svoj 5úbll1~ Mestu Pre§o" IO spnco,<anim OIobnj'clT údajoy v ro.uahu, vallom uí
pOS":yNlUlt,, tejto iiadosti, ne. 6fe l vybIIvenb tilldosti, po d()bu "'yb8v~ nia iiado!>ti, resp. po dobu p'ntl1osti zmlu,"y ul.lIyrertj
"ko výsledok ,")'bav~nia Dldosd. SIlhlas motno odyohl.ť ibe ,. prfpade preukíz.an~bo pof"oJeni.a podmi tl1ok Spflcú\'uia
osobnýc," údlljov. ul kl0c-:" cb bol

rob la~

udclenj"·.

V Prešove dňa 30.11.2014

-_... _....r 1

~

....... _...-...

_\~.:..

podpis oavrbo,'atel'a

Priloha.:
kópi. listu vJastníct:v.;. oa poz~mok
grafické znš::wrnenie umiestnenia pozemku
~ôpja-gcometlického-plánu alebo-Ilópia katash·á.lnej mapy
- ,-·'čestné vyhlásenie podľa prílohy Č. 11 alebo príloh)' Č. 11 k SP -' 52 '
,., (oebodiaee sa prelluiuite)

F - MsÚ/SP-52IlIJ

,/

/

6.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k odpredaju pozemku.
\.C " 1,l •

ii-o ol

MESTO PREŠOV

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
SEKCIA MAJETKOVA A EKONOMICKÁ
Oddelenie mestského majetku
Hlavná 73

<-,

080 O! Pre!:ov
V ážená pani

Ing, Rená!3 Fedor6fkova

Predseda VMC t. 4
schránku č, I l
:V1eslský urad
Hlavná 73

Poslaľl~ckä

OgO Ol Preš"v
Vid !iiI ds;,:.!:to.r;,..

NaSe l:islo

Č.

ľ'rd;()v'

'!y&3'1l.l1'1 1'1M3
MagáčovMJ

M/734!2úJ5

19012015

100217

7..azn. 3325/2015

Vec;

Žiadost' l} zauiatie stanoviska - predai pQzemku. lJ1.17. novembra

Na 71iklade žiadosti p. Dušana Brandysa,
ktorý žiada
o odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 5933Jl O a parc. č, KNC 5933/]1 v k, Ú. Prešov.
nachád7..ajucich sa na ulici 17. no-..'cmbr", 'J llrešovc, za účelom rozšírenia dV~)fO"vcj častl, Vas
í,iadaOlé o 'Zaujatie stanoviska.

S pozdravom
/,

JJ . II

Ittf/

,JUDr. Katarína Jur"J,co\'á
vedúca oddelenia

Prílohy: kópia žiadosti
mapa GIS

Mestský

ura~

_ P,,~~ove i "'ilavntl n I (IfliJ O.I Prcl>ov 1 I Tol.

"'11ť5'J3100hl'

"'\'It: >4H(SI)7/JJW;" I E·mil~

IM~'C '~é,,,~~pr,,s<.W,~k

I "W",P'!i.~<)"t,

~

MESTO PHESOV
Č.

McSISk)' 'mld , . Prešove , Hhwn3 ul.
•• • ~

_ •

•

~ ._. , _ ~ _ ~

;:

,,_~

.. . .

-

73, 080 OJ Prcšo,,

oo

·r .-:

-~_:,<._'-'-'':.:

MeSLsk)' úrad \

. ,' .

. ~)f':

.--,'--"

l r~ ; r , i"
.....,.,-

"

;,.. 1: :

..

," ,

Pre ~('I\'e

sekcia maj etková a ekonomick#: M ~Ú
oddelen ie mcs! $kého majetkll
Jarková 24

-'i'{i'>'--~~F~~~:= i

080 Oj Prdo\'

Ziadost' o odkúpeuie pozemku I'od-by:t&'l~'tll dom om

Ziadate!' (identifikačné údaj e iiadatel'a):

Meno, priezvisko: ..~.~!/},(.~:

.....$.f!.!.1YF?YL.

Párom narodenia: .
Adresa Irvalébo pobytu : .
Číslo telefónneho kontaktu ž.iadatel'a;
e~nlall ová

adresa: ............................ .. .._............................................ .. .... .

(ak sú žiadateha v iacerí , uveďte v prílohe vyšš ie uveden e údaje z.a všetk)'ch n;l\,rhova leľov ako aj Ich
vzájolnn)' vz{ah - napr. slhodenci, s\.1sedia, podielo,'í spol\.lvlas1nici. manželia a pod.)
T'i'0l1o žiAdam o odkupellie pozemku poel byto,i'm domom

KatastTálne úz.em ie '

Dr':;' [ ] ci

v

~:::s:a~;~~é~~:~~~:?:~.~:::~:.~c~~:i.i>

...

·O·.O.·...........0.·.·

Poznámky:

y l.m~le úkonll č.. 12212013

z..

1. o ochrnn~ osob nt ch udajo,· ;\ tll.Uh~ n e a doplne.ní ni,,!..Iorj·th l.~ko nov v pl;\tnOnl znení
pGdp1som tejto fb,dosti udtJ'ujem svo j súhl:ls l\"ll'stu PreSOI' $0 spracovAním Gsobn j'ch ud:.jov v ronMhu, v 1I1. 01 n ~u
posl\ylnu1~ '>lejto iiadosti, na Clfel vybave nia fiadosli, po dGbu \" )' blill'tni:a :t.i~dosii, resp . IlO dtlb u plAtnosti ~mluYr uz.avrelej
.ko v)'sledok vybAvenia iindosti. Súhl e$ rl101 no odvol~ť ib~ "prlfl~d e pftuká.zllll~ho poru~eni:l podm ienok spr'CliI'MlI~
O$ohnych úd;\jGI', l."l \...10r)·(h bol súhlas utleJen)·.

V Prešove

dňa

:.?....1.: ..~.~.?r

..

(}J II O~ C-Jvv~ /]

................ ................

.).

podpis mnThovl\lel'a \ ....

Príloha :
kôpia listu v!aSlnich'a na byt
kÓjlia kúpnej zmluvy na byt

F - MsÚ/SP-Slnil

~t; MESTO PREŠOV
_~

Mestslc;' úrad" PI"ešO"C, HJRvllÁ 111. Č. 73, 080 OJ Prešo\'

__

__

i..~:. :- ._-----._.
F~
f .. ~:-_
~.
_.
._._._.

Co;": ;:' '~,'

" .;
;" ,

~" . _

i.

r: ~ tJl'J

: , ,,::if.:

'i~'i""

.

'~,id~:;-'-'~L~~i1i~--' 1~_J

Mestský úrad \, Prešove
sekcia majetková a ekollOlllJcká MsÚ
oddelen ie mestskéh o majetku
Jarkova 24
080 Ol Prešo\'

. Žiadost' Q-'pr'.vOOjikúpul p<Jzem k u '"

Žiadateľ (identifikačué údaje žiadatel'a):

Meno, priez.visko / obchodný niizov: ...~.~'.............................................
J fÍ IV ~ RA iV [) 'i'j
.,..

................. " .............

Damm narodenia! leO:.
Adresa trvalého poby tu I sldlo

spol oč n OSli:

Čís lo tel ef6nneho kontaktu žiad atel'a:

e- mailová

adres~

.............._......................................................

(ak sú navrhovatelia v iacerí, llVeďte v príl ohe \'Yšš ie uvedené údaje II VŠC!lk.}"c h
vzájomný vzľah -n apr. súrodenci, podieloví spol\lvlaShlíci, manželia a pod)

l1avrhov at~ro\"

ako aj ich

'f'i"mto iiad am/iia<l.g,iú- o m=OOajlkúpu noz.eOlku*
f'f) \lCJ1 !3~A
Pozemok sa nacb ädz.a na ulici'....17
..................................
Kalasträ lne uz.ell1ie: .. ľ.E~.f OV
Císla parcely : 5 ..t~.?.f..1.1. . . . . .·.·.·.·.·.·. . .·.. . .·.·.·.·. .·.·.·.·. . . . .... . . . . ~~. . . ~ . . . ~. .......
Účel žiadosti: ....................................................... ,........

12l1JOJJ Z. z. o Oth rlilnt osob ných úd~j ov ~ ounene a dop lnení nie!..torýdl tJkono,' " plnom zll.eni
tejto žiadosti udeľujem 5VOJ súh l1l.1 Mestu Prefov so JprJl.tov~ n lm 050bni"ch Íld~jo" \" roz.. uhu, \' liliom SU
poskytnu t é v ajto žiadosti, n~ Clče! vyullI'e nill 11Jl.dosti, (xl dobu \')'b~v e ni~ 1iad o$"ti. resp. po dobu platnost; zmlu,'Y UIIlYrtT ~j
Iko ")'Iltdok vybllveni3 ! illdosti. Súb las možn o odvolať ibn v prlp~d~ preukRunéhc poru~enlR podmieno!.. JprlltuYlIni"
osobných úd~j o\', ZII ktorýc h bolsúhlu ud elen)'.
V zmysle

zliko n~ l.

podpj ~ om

VPrešo"e di'i :l1L
1·7..(,'1)"
......................

:]I (l ~ oL,,-_/
......................................:1
podpis llavrhovalel'l\. •

Pril oha:
kóp ia listu vlastníctva na pozemok
gr a fické zn ázoro eo ie umiestneoia poz.em lill
kópia geome t ľického plánu alebo l.ópiA. katastrál nej maD)'
čes tn e vyhlásenie podl'1\. príloh y č. 11 A.lebo pdlohy č . 12 k SP - 52
;, (De bodiace sa preškl"tnite)

F - MsÚ/SP-s2/ l /3

/7
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MESTO PREŠOV

MESTSK Ý ÚRAD V PREŠOVE
SEKCIA MAJETKOVA A EKO NOMICKÁ
Oddelt:oie mestského majetku
Hlavná 73

080 OI Prešov
Vážená pa.lli
Ing. Renáta Fcdorči k ová
Predseda VM C č. 4

Poslanecká schránka

Č.

Il

Mestský úrad

Hlavná 73
08 0 O1 Prešov
V,U /Is t t is lo I ~O

dňa

NHAe t r.1Q

VYba ~1.Ije

Mlt 4885912014
C. Lám. 14 9471 /20 14

flinkil

M agáčovl'i!]

I>rdo~

100117

IJ . OJ. 2015

Vec:
Žiadost' o zaujatie stano,'iska - ulica 17. nove mb ra Prcšo\'- predaj pozemku

Na zák lade ž:iadosti Mgr. ZUU'.ll)'

.Iurčovcj ,

ktorá 1.iada o odkúpenie

pozemko\' parc. č. KNC 5933/3 a parc. Č. KNC 5933/26 v k. Ú. Prešov, nachádzajucich sa na ulicI
17. novembra v Pre~ovc . za účelo m vstupu k rodinnému domu a predzáhradk y, Vás žiadame
o zaujatie ~l.anov iska .

~~"S""®
fi'1\J!-; éio'W
M DSISK:J I I cl cl
S pozdravom

SEKCIA. t.lAJtlY.vIlA t, EKO~i OM!CKl:
Odd ele"'e "... ~:sr;,\.. ", hr: I' l;;IClk<.

080 01 f', o;o,

(j)

rvc!

JUDr. Kata,.;nAur;cová
vedúcR oddelenia

Prílohy: kópia 1:iadosti
mapa GI S

M e s\sk~ Ú<;!. ~"

Prelo"" II-n.JYI16

n

I OSO 01 P,.. iov 11 Tel, +411(51)3 100111 I Fu +421(5 1)113:)(;65 1 E-man

mosl<> .",dn~plesov.s "

I _ _ .pr.:;ov""

Mestský úrnd v Prešove
sekciamajct.\ová a ekonomická MsÚ
oddeienie mestského majet1.'ll
Ja!'kova 24
08001 Prešov

.".~~L_~_

:1 ~

Žiadost' () {H'(ldejJlnipuJ por..emku*

Žiadate!' (jdcntjfi1ul:čué údaje žÍatlatePa);
Meno, prierv 1;;ko j obchodný názov: ...•••• :;.!;;1.;.;•••.. .,.~.,·!.~,.:;;'..U,.v. .......,.:.~·.::>,."'.ó" ...,""·,..........................
Dátum národeniálJČO: .......... " ..
Adresa trvalého pobytu j sídlo spoločnosti;
Číslo telef6nneno konta11U ž.i.adatel'a: ..._ ••,., ........",............ ,,. ......

e-máilová adreSá: ... ., .. " ............................ ., ................................. ,~
(ak sú navrhovatelia. viaceti, uveďte V prnohe vyššie uvedené údaje Zfi: všetkých navrhova!eíov a.ko aj ich
vzäjomný vzťah - napr. súrodencj. podieloví spoluvlastníci, manželiA a pod.)
Týmto žiadamniaďajú o preďaJ/kúnu pou.tnku*
Pozemok sa nachádza na uli"i ...........

;.!.•.•••. !~:~2.::.~~.!::!.\:!.;,i. .....!:.!..:S~.:~,";bi....................................................... .

Katastrá!.ne tizetnie: ...............: .. ::.:::~.-;;,,:~~.,,:... :........,. .............. , .......................................................................... ..
Čisio pa=ly' ",......, .•;:,,},":,(..:·.'........ :.:..::.,.'.:::;.I...".;,! .... " ....m

...' ' ' ' ' ' ' ..........: ...................................: .........................

V zmysle dkona f. lluwn Z, :t. I] ochranE '.)$obttýdl ÓdAjQV a Q 2melHt tt d"pION\f nítldotý-:h zAkonov v plnom znen;
POdpb:C/ffi tejt;, Ž-iadosti udel'\ljem ."!iVoj subl3s Me.!tu l'r.uov 5C sprntonolrn oioboýeh udajov v t>l>uahu, VnkQm $Ú
pťl~kyt.nutt"li tejto :ii.adosti, n1\ u~l vybRv~nill. tilldo~li, po d/Jbll vyhaVMh\ žiadosti, r<sp. po dobu platnl)$1l zmluvy J.;ľl'.l\Vf<;\I:j
.ko "ýsled{lk vybavenia žiadosti. Suhlas možno od"o!llt' lha v ptfpade pTtuk.íZJInéhll poľu~euia pQdmienok $pracÚv~nia
!)tťJbnýeh ťu:lajQv. zn kt~rýtb bol súltha !.lih;!eIlÝ.

....
,,(.2.<';.1 \, Q(;
V Pre.!i{)ve dna .,,. ................ ..

.,J.c.

Pr(1Qha:
kópia listu vla:itnictva na pozemok
grafické z:o:ázorne.nie umiestnenia poz.emku
k6pia geometrického plánu alebo kôp.ia MÚlstrálnej mapy
čestné

vyblásenie podi'a prílohy č. 11 alebo prno il)' č.. 12 k SP - SZ

'" (nebodiace sa preškrlnite)
F - MstISP.521113
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VMČ navrhuje oslovit' všetkých obyvatel'ov v uvedenej lokality a navrhnút' odpredaj

všetkým. V prípade nezáujmu všetkých

občanov

navrhuje pozemky

neodpredať.

41.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k k dokumentácii pre územné konanie.

[00 ~I

MESTSKÝ ÚRAD V PRESOVE

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hl2ivného archlteida il úZi?:mného plánovania
Jarkova 24
080 01 PrešOv

,~/

Ing. Renáta Fedorčiková
Predsednícka VMC C 4

V:d ,(t,C'\I;>t/01!1W

P'H,Yť

.!d\:<iilfl'5

27 01 2014

elft 583112015

na ~stovej uHei v Prešove, na
rezervacle Prešo'J

časti

plochy hradobnej priekopy oa územi

"Zasad Ijplatňovanía vyjadreni VMC v stanQ\tlskimh mesta Prešov v UJ;emnom B slaveboom
Mestskym z.astupiteľstvom v Prešove UZ" č 57812010 dna 28.072010, dovoľujeme si
{} zaVialie stanoviske VMC. t 4 k predlolenej d()l\,umenlacli pre územne konanie .Výstavba
na Bastovej ulic! v Prešove, na éastl ploChY hradotmei priekOPY, na územi Pamia.tkoveJ
(UefV3Cie Pre.sov", klorallfon prllohu t&j\O iiadosl,

Zárovcn uvadzame nasledovné:
11 Podľa Plaineho Územného plano.! meS1a Prešov 'i zneni Umen a doplnkov 2012. 2013. sch'iil!ených
Meslskym zaS!uptielstvom v P,esove IJZI"l, C, 369/2013 oňa 6. eo 2013 a uzn, č 46812013 dna 25. 11 2013.
ploCha ortena pre: v)'s!avbu parkoviska sa nach-adw na ploche h.H1kt.ne utf.enej ako ploCha urbanisticke!
zelene v hrZldobnol priekofX: na 1,Ízemi Pamiatkovej rezervIlcie Prešov.

21 Pre dané UZ~.Q1!~J;?@1L~.gJJlativ:
RL ú.5 Plochy urbanistickej zeloene v hradobnej priekope
aj IlIav"';) fonkcla:
. parky. parky so sporfovymi zaril1deniaml, malé parkOI'o upravéné plochy
e) pripvstná funkcia:
základné zariadenia obč/(mAAej vybavenosil - rekreaéné, Spono."é a kullume z8rladefliô. Sirovovl1Cie
zenadenia. SJ)riovodm} byilanie it objektoch vybaver'lóSfi Rekreačné aklivily vnj(ane priS1UŠflyr;h
objeklov Netiace vybavenost parku (delské ihriská. sporloviská, Ohfr:rStvefllť:, atrakcie. WC) úmerrn:
veľkost.' plochy Ver<tfnp p-arkoviská s pOdmienkou infem.ivne!)Q OZél"ménia
fj nepripusrné funkcie:
ostatľ!é druhy obcianSkej vybavenoslJ, adminisfralfva. pnemyselmi \tÝrob8. dopravne vmadcnia Okrom
pttrifmd"k p.ofnohospodárska výroba zariadenia na zneškodňovanie Q.."1padov
9} o$U>fnepOdmienky:
budovami zasiuv8né plodW do 20,%. Dbjekty max. jednopodfsžnj} s podkrcvlm iJlobe dvojped!f1in;ť;
$ plocf)ť)jj $Iťechou, NO'i'ft"Qblakiv su PríPUstné !fm ako Wf.lt§.m{l.Jf~Qv...!f..dopJnk{)VOu flJflkciou
Q[!L~Y.ZJ:Wi:.!!.fJ#Jlla j)f?ZfiilhHiJlJiť:ooobného systému
zefen mé mať pr/redni cllorakter, podiel domácich druhov má byt' prelJôžuiúc!, podie! vysoke} zelene
maximálne 50% Plochy mózu byt doplnené () peSfe s cykJ!sficM chodníky S dtJp!:lkOV'i'mi objelQml
mtf/ej afChitektúrť {priSir-ešAy Mtv:čky & pod.}
S pozdravom

~
Ing, MarIán Ha r č a r'i k
nZldlteľ SekCie
siavebneho úradu a urbanistiky

Priloha 1:>: kópia OUR

M"'S\lk~ iJr~d

VMČ súhlasí.

v Pre!:ove l H>i'v"l! 1;; ~ OCC Ol f'w1,w 1 11M

~4::~

l:.l)J100111 ! Fa, • j:! 1;51 :ľlJ][.S5 ! ;:--<"",Ei

~'~$;'-' ru[h>Cil@U"J<"~~'

_y

;~"JW

5"

7.8:MaE vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k zámene pozemku.

SEKCIA MI\JETKOVÁ A EKONOMICKÁ
~ oddelenie mestského majetku 
6 raz.

Vážená pani
Ing. Renata Fedorčiková
Predsedníčka VMC 4
Poslanecká schránka
Vá! IFK

~,j;l(.,:

N

d"'~

N~'0

"sk>

Mf2015!

,<,.1>,,,"'1"

;h~Oca

p",;"",

1.1g Dolha

05113100249

02 02 2015

Vec
Žiadosf o stanovisk~JS._Qdpredaju rodinného dQmu
Na základe Žiadosti náJomníkov o kúpu troch bytov nachádzajúcich sa v rodinnom
dome na Ul. Slovenskej 48 (bližší pop.s v prílohe). Vos žiadame o zaslame
stanoviska k predmetnému odpledaju.
Oddelenie mestského majetku navrhuje byty Č. 1 a 2 odpredal' II zmysle záKona
182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebyiových priestorov najornn!kom jednotnvych
bytov za cenu nimi navrhovanú vzhľadom na pOlrebu vynaloženia finančných
prostriedkov na celkovú rekonštrukciu rodinného domu a taktiež s prihliadnutím na
skutočnosť, že nájomcovia inveslOvali do rekonširukcie bytov, Dalšie dôvody sú
uvedene v pripravenych materialoch na odpredaj, ktore tvoria súčasť tohto listu.
By1 č. 3 taktíež žiadajú odkúpif nájomcovia prvých dvoch bytov. čo OMM navrhuje
podporiť a tento byt Im odpredať spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu majetkovopravneho usporiadania predmetnej nehnuteľnos1i ako celku
Navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosť ako celok, vrátane p07emkov je 51 000 €

S pozdravom

/

la /

JUDr. f\i1t'a;ína Juricova
veduca oddelenia

~
Prílohy: podla textu

M~.I~'i0a<:! v

Pq'rw.;.! H4:vnJr

ľ3

: \:0{; 4! "'<tSG> 1 T,y

i4?'!S1P'llVi1; F"

'~)'(':,\/!rfnh,

;::"'''11 "lV;'

J

I""<N;(@,,,,%O"~' W""":\'('''O'l;~

VMČ súhlaSÍ z podmienkou, zavíazat' záujemcov v prípade následného odpredaja do 10

rokov aby rozdiel sumy uhradili mestu.

V.

Požiadavky VMČ

2. Opätovne žiada VMČ zriadiť mailovú schránku pre VMČ č.4 s prístupom.

3.

Opraviť alebo odstrániť

4.

Výbor schvaľuje z rezervy

VI.

zábradlie na ulici Kúpel'nej pri bývalej
finančné

Poľnobanke.

prostriedky na opravu parčík Vajanského.

Internetové a písomne požiadavky

I.Dobrý deň pani poslankyňa,
chcela by som sa Vám pripomenúť s prosbou, ktoru som naniesla koncom minulého roka 2014
ohl'adne orezania listnatých a ihličnatých stromov pri našom bytovom dome na uU 7 .novembra
116,118,120. Momentálne je situácia s listnatými stromami priaznivá, nakoľko nemajú listy a tým
pádom si užívame v našich bytoch svetlo a aj zimné slnečné lúče, ktoré nám tak chýbali počas
posledných dvoch rokov hlavne v letnom období. Včera sa pod ťarchou snehu zlomil jeden vcl'ký
konár, ktorý leží pod stromom zasnežený. Našťastie je tento SITOm vzdialenejší od bytového domu
a od našich okien, či halkónov. Avšak ihličnaté stromy tesne pod našimi oknami sú natoľko
rozkošatenč a do výšky vyrastené, že pri silnom vetre hrozí možnosť zrútenia sa na naše balkóny a
okná, ktoré sú po rekonštrukcii. Najviac je to ihličnan pred oknami stredného vchodu č.IIS, ktorý
okrem dôvodnej obavy o zrútenie sa na novo zrekonštruovaný bytový dom ešte aj bráni možností
napojenia sa na televízny vysielač- prenosu satelitného signálu k jednotlivým bytovým j ednotkám.
Preto Vás pani magistra Langová, prosíme o vyriešenie tejto záležitosti.
Ďakujeme za prajné vybavenie našej požiadavky a ostávame fi pozdravom vlastníci bytov

na u1.l7.novembra 116,118,120 v zastúpeni zástupcami vlastnikov bytov RNDr. Štefan
Koco, Mgr. , Gabriela Mikluščáková II Janka Keruľová
VMČ žiada príslušný odbor o odpoveď
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Elena Z(i!-..oxovskó.
Eva Palenč:lľovÚ,

VMČ žiada príslušný odbor o zaradenie ulice Budovatel'skej do komplexnej

rekonštrukcie. Termíny oboznámit' VMČ. Výbor odporúča komunikovat' s firmami
sídliacimi na ulici Budovatel'skej na participácii pri oprave.
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Renáta Fedorčíkov á

Fwd: Pristupova cesta·Zapotockeho 19
Správ' (2)
Janette Lango vá
Komu : Renáta Fedorčiková

29. Januára 2015, 8:42

Dobrý deň , preposielam požiadavku do zápisnice, pani pozývam na VMČ vo februan
Zajtra je kontroný deň na urade s p Kaluščákom , projektantom parkoviska na 17
novembra

•• -~ .. ---- Správa poslaná ďalei ---------
Od: Kalarina Murcková .
Dátum: 28 . januára 2015,17'19
Predmet' Pri stupova cesta-Za potockeho 19
Kom u.

Dobry den pani Landova , pani poslanci mesta Presov.
Uz niekolko rokov sa sna zime vydobi t si doslojny prístup k nasim domovom. Vidíme a
s lulostou sled ujeme, ako sa prerabaju stare cesty, rekonslruuju chodniky a na nase
nadvorie sta le nema mesto Presov peniaze? Keby sme mali aspon laky chodnik, ktory
niekomu nevyhovuje, cestu ktora je akoze nevhodn a a my nemame ani laku, lebo
nikdy sme ziadnu cestu a chodnik nemali od existencie bytovky r 1964 . Vo vecenych
hodinach je prechod po tomto blate be z baterky nemozny, lebo nejestvuje ani ziadne
osvetleni, je to katastrofalna situ acia v blate aspine kazda topanka .
Preto opatovne ziadame o vyhovenie nasej ziad ostl na zhotoveni e cesty a chodn ika k
bytom na Zapolockeho ulici 19 v Presove. Stav nadvoria je nevyhovuJuci.
prechadzame cez ce lorocne mlaky, blato. hlboke jamy, ktore sposobuju poskodenie
pOdvozkov aut.
Prosime o prehodnotenie nasej zufalej situacie, ktora do centra mesta nepatri a LIZ
vobec nie k nasej spokojnosti a reakcii mesta Presov.
V prilohe zasiel ame foto a pytame sa, ci ma niekto z vas laku vyblatenu cestu domov.
Dakujeme.
Mgr. Katarína Murcková a obyvatelia Zapot oekeho 19. v Presove
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žiada riešit' situáciu ako havarijnú.
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Ing. Fedorčiková ~náta
Predseda VMČ čA
Zapísal

