
I~0 JMESTO PRE$OV MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych clnnoetl 

Oddelenie lnternych sluzleb 
Hlavna 73 

080 01 Pre~ov 

Vazeny pan 
Cyril Jure 
17. novembra 
Prasov 080 01 

VM list ~islo I zo dr'la: Na~e ~rslo: Vybavuje Ilinka Pre~ov: 

Poziadavka c. 
PhDr. V. Kmet6ny Gazdova, PhD. 051/3100 148 17.12.2014

404/4/14 

Vec: 
Odpoved' na poziadavku e. 404/4/14 

Vazeny pan Cyril Jure, 

d'akujeme Varn za Vas podnet tykajuci sa Vami uvedeneho nesuladu 
inforrnacil ohfadom Transparentneho mesta 2012, v rebrlcku ktoreho sa umiestnilo aj 
mesto Presov. V tejto suvislosti Varn zasielarne nasledujuce stanovisko. 

Pri priprave clanku, ktory bol zverejneny dna 7. 9. 2012 na webovej stranke 
mesta, sa vychadzalo z oficialne zaslanych inforrnacil od agentUry Transparency 
international, kde sa uvadza: liZ cetkoveno poctu 100 bodov ziskaI Presov v 
prieskume 95, elm sa v rebrtcku umiestnil na prvom mieste z krajskych miest a na 
druhom mieste celkovo. Podl'a hodnotenie TIS najlepsie zverejf1ujl1 zmluvy Smiieny 
a bratislavska iupe s poctom bodov 99, Presov sa s poctom bodov 95 na druhom 
mieste deli s 8 semosprevemi" 

lnforrnacie odkazovali na relevantny zdroj aj s tabul'kami a clselnyrn 
hodnotenim. V zaujrne uradu je totiz informovaf obyvatefov pravdivo, na zaklade 
pravdivych, objektivnych a relevantnych skutocnostl, 

Dakujeme za Vas podnet a vel'mi radi vyjdeme v ustrety Vasirn dalslrn 
poziadavkarn. 

S pozdravorn 

S3"'t~;T~B:';:;',1';, 
JUDr. M'lr~LL~B. 

riaditel' sekcie vnutorne] spravy a verejnych 
clnnosti MsU v Presove 
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MESTO PRESOV 

Sekcia Stavebneho uradu a urbanistiky 

Vybor mestskej cast! c. 4 
Predsedkyria : 
Ing. Renata Fedorcikova 
Poslanecka schranka 

Vas list cislo I zo dna: Nase ci slo: Vybavuje l linka Presov: 

Prip.419/4/14 Ing.arch. Hakucova 21.1 .2015 
05 1/3 100 540 

Poziadavka C. 419 /4/14 -vo veci poskytnutia informacie z uzemneho konania na Administrativnu budovu 
pre Nadej n.o, Presov, na ul. Sladkovicovej c. 14 v Presove , 
Poziadavka C. 4 I9/4/14 -va veei inforrnacie k n. o. Nadej na Sladkovicovej c. 14 

(1. Poziadavky pritomnych obcanov; bod 109. l. v zapisnici); 
I09. Dusan Dajca, OZ Taborisko, Sladkovicova 10, Presov: Pozri prilohu C. I . YMCC. 4 iiada, aby prislusne 
sekcie zaujali stanovisko a riesenie zaslali na YMC C. 4. Poziadavka odstupena na vybavenie sekcii stavebneho 
uradu a urbanistiky MsU 

Mestu Presov, stavebnemu uradu bola postupena na vybavenie zo zasadnutia YMC c. 4 poziadavka C. 
419/4/14 vo veei poskytnutia inforrnacie z uzemneho konania na Administrativnu budovu pre Nadej n.o. Presov, 
na u1. Sladkovicovej C. 14 v Presove . 

Mesto Presov, stavebny urad v predmetnej veci vedie uzemne konanie. Y sucasnosti je uzemne konanie 
prerusene. Dna 29.12.2014 bol navrhovatel' Nadej n.o. Sladkovicova 14, 080 01 Presov V.Z. splnomocnenym 
zastupcorn Mgr. Martinom Tomasorn, bytom Poziarnicka C, II /A, Presov vyzvany na zaklade vysledkov 
z uzemneho konania, opakovaneho prejednania navrhu na vydanie uzernneho rozhodnutia vyzvany, aby v 
lehote do 30 dnl odo dna dorucenia predmetnej vyzvy doplnil navrh: 

I) Dopracovanu projektovu dokumentaciu oobjekt parkovacie plochy a spevnene ploehy, dopravne 
napojenie objektu administrativnej budovy v zmysle STN 736110 a STN 73 6056 a vyhlasky MZP SR 
C. 532/2002 Z.z., pripojenie navrhovanej pristupovej komunikacie na miestnu komunikaciu ul. 
Sladkovicovu- vjazd na nehnutel'nost', Dokumentacia musi byt' vypracovana autorizovanyrn 
stavebnyrn inzinierom pre projektovanie dopravnych stavieb. Peery parkovacich miestje potrebne riesit' 
podl'a vypoctu parkovacfeh miest, ktore vypocital opravneny projektant lug. Zdenko Krafcik.z 
zdokumentovat' vsetky vstupy jestvujuce, ako aj sirkove parametre tak jestvujucich spevnenych ploch 
a komunikacii, ako aj navrhovanych/. Vjazd musi byt' rie~eny na parametre prfstupovej 
komunikacie 

2)	 Dopracovanu projektovu dokumentaciou pre dopravne stavby je potrebne opakovane predlozit' 
cestnernu spravnemu organu Mestu Presov, MsU, SSU a U, odd. D,E a ZP a KRPZ, KDI Presov 
na odsuhlasenie, 

3) Preukazatel'nym sposobom dokladovat' graficky i textom zastavanost' jednotlivych pozemkov budovami 
za ucelom spol'ahliveho preukazania dodrzania regulativov vzt'ahujucich sa na riesene uzemie, 

4) Vypis z registra v ktorom je Nadej ako n.o. registrovana 
5) Vyjadrit' sa k narnietkam vo vzt'ahu k rozsireniu administrativnej casti prevadzky. Ucastnici konania 

poukazuju na to, ze administrattvne zazemie bolo vytvorene v ramci podkrovnych priestorov v uz 
existujucom objekte, preto potrebu d'alsie navysenia administrativnych priestorov je potrebne 
zdovodnit' , Y zdovodneni je potrebne uviesf pocet zamestnancov v prevadzke pre ktorych maju 
administrativne priestory sluzif a porovnanie s prislusnou STN. Y prfpade ze uvazuje stavebnik so 
zmenou vo vyuziti existujucich administratfvnych priestorov pre iny ucel, je potrebne toto uviest', 
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Stavebny urad upozorriujeme stavebnlka, ze podl'a platneho uzernneho planu mesta, regulativu RL.B.3 
d'alsie rozsirenie lozkovej casti nie je pripustne. 

6) Prehodnotit' vy~kove a tvarove riesenie administrativnej budovy- JI.N.P. vo vzt'ahu k okolitej susediaeej 
zastavbe zo strany Moyzesovej z hl'adiska svetlotechnickych dopadov na susedne nehnutel'nosti, s tym, 
aby sa eliminovali dopady na existujucu zastavbu je potrebne streehu riesit' ako sedlovu, pripadne 
preriesit' urbanisticke umiestnenie objektu na pozemku tak, aby nesposoboval objekt zatienenie 
susednych nehnutel'nosti nad pripustnu mieru. 

7)	 V projektovej dokumentacii riesit' elirninovanie optickeho kontaktu prevadzky administrativnej budovy 
s existujucou obytnou z6nou, na COv uzemnom konani poukazuju ucastnici ako na negativny dopad, 

8)	 V pripade zrneny v urbanistiekom rieseni stavby na pozemku riesit' zo strany susednej zastavby biofilter 
formou vzrastej zelene, ktora by zamedzila opticky kontakt, ako aj prenikaniu nezi aducich imisii 
a emisii z prevadzky. 

9) Upravenu projektovu dokumentaciu je potrebne predlozit' dotknutym organorn a organu uzernneho 
planovania opakovane na posudenie, vzhl'adom k tomu, ze sa jedna 0 zmenu schvalenej projektovej 
dokumentacii. 

IO)V pripade zmeny v osadeni, resp. v arehitektoniekom rieseni opakovane spraeovat' svetlotechnicke 
posudenie dopadov na susedne nehnutel'nosti. Stavebny urad upozoriiuje stavebnfka, aby v v pripade 
spraeovania svetlotechnickeho posudenia opravneny spracovatel' objektivizoval vsetky obytne priestory 
v okolitej zastavbe, na ktore bude mat' novonavrhovany objekt administrativy. V rarnci uzemneho 
konania stavebny urad zistil, ze predlozene svetlotechnicke posudenie nevychadzalo zo spol'ahlivo 
zisteneho stavu tychto obymych priestorov, na ktore bude objekt mat' dopad. 

11) Vyjadrenie organu odp adoveho hospodarstva OU Presov, odboru starostlivosti 0 ZP 
12)Vyjadrenie organu oehrany prirody akrajiny 
13)Vyjadrenie spravcov sieti k napojeniu a krizeniu s existujucirni siet'ami technickeho vybavenia uzemia/ 

uprava vjazdu/ .Pre uvedene dovody stavebny urad na zaklade § 29 odst. J zak. ~. 71/1967 Zb. 
o spravnom konani v znenl n. p. , uzemne konanie pre predmetnu stavbu prerusil. V sucasnosti plynie 
navrhovatel'ovi lehota, pre doplnenie navrhu, 

Tato vyzva bola dorucena aj OZ Taborisku na vedomie. Az nasledne opakovane sa budu jednotlive 
Sekeie Ms U vyjadrovat' k predlozenyrn podkladom. 

C? 
log. MarF~ ~ ~ a r i k 

iaditel' 
Sekeie stavebneho u ·adu a urbanistiky 

Na vedomie :
 
OZ Taborisko, p. Dusan Dajca, Sladkovicova 10,080 01 Presov
 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia strategického rozvoja 


Oddelenie investičnej výstavby 

Hlavná 73 


080 O 1 Prešov 


Vážená pani 
Božena Podrazová 
Pavlovičovo námestie č. 40 
08001 Prešov 

Váš list číslo I zo dňa: Naše číslo: Vybavuje I linka Prešov: 

R-1004/2015 Fabuľal3100258 20.01.2015 

Vec 
Odpoved' na požiadavku č. 420/4/14 - vo veci výmeny košov kanalizačných vpustí na 
Pavlovičovom námestí 40 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 1. v zápisnici) 

V ážená pani Podrazová, 

na Vašu požiadavku týkajúcu sa odvodňovacích mriežok na Pavlovičovom námestí 
sme Vám odpovedali listom zo dňa 19.12.2014 číslo R/201l2014 - v rámci požiadavky č. 
402/4/14. 

V uvedenom liste sme uviedli spôsob vrátane termínov ďalšieho postupu riešenia tejto 
záležitosti. Poznamenávame, že stavba bola realizovaná podľa schválenej projektovej 
dokumentácie bez zmien v tejto konkrétnej veci a preto reklamácia v zmysle zmluvy o dielo 
neprichádza do úvahy. Z tohto dôvodu musíme dôsledne zistiť príčiny nedostatku 
projektantom navrhnutých odvodňovacích mriežok až po realizácií postupu prijatom 
vo vyššie uvedenej odpovedi. 

Vo veci výmeny košov Vašu požiadavku týmto odstupujeme SVS a VČ, qvpč, 
MsÚ v Prešove. 

Týmto listom zároveň žiadame projektanta stavby, aby zaujal písomné stanovisko 
k navrhovanému postupu riešenia nakoľko navrhované odvodňovacie mriežky nepostačujú 
odvádzať vodu pri búrkach. Zároveň pripájame v prílohe kópiu našej odpovede z 19.12.2014. 

MES"I'O PRE~OV 
Mestský úrad 

S pozdravom a úctou SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJt\ 
Qdd~~e81b~e ,:;:-'i~V4€stjČO~jšvg~tfllVbY 
vt/· 

Mgr. Ivana lasová, DI 
riaditeľka SSR 

Prílohy: odpoveď na požiadavku 402/4/14 zo dňa 19.12.2014 

Na vedomie: 
l. Ing. Renáta Fedorčíková, predsedníčka VMČ č. 4, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov - SVS a VČ, odd. MK a PS 
3. MsÚ Prešov - SVS a VČ, odd. VPČ 
4. Ing..arch. Peter Hajtáš - A.P.H. ateliér, Jarkova ulica Prešov, v budove Slovenského červeného kríža 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vážená pani 
Ing. Renáta F edorčíková 
predsedníčka VMČ Č. 4 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Váš list člslo I zo dňa: NaŠ8člslo: Vybavuje I linka Pre§ov: 20.01.2015 
Andr~čfk Milan 
0513100251 

Vec 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 - o d P o ved' 


Požiadavka č. 423/4/14 - vo veci osadenia dopravného značenia vo vnÚlrobloku Pavlovičovho 


námestia 40. 

1 Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 4. v zápisnici); 110. Božena Podrazová, Pavlovičovo 


námestie 40, Prešov: 

4. Požaduje, aby bola k vnútrobloku osadená značka zákaz vjazdu okrem domácej obsluhy, keďže 


obyvatelia bytového majú problém zaparkovaťkvôli tomu, že im tam parkujú študenti. 

K tejto požiadavke sa vyjadril pracovník MsÚ p. Andraščík, ktorý má k tomu zamietavé stanovisko, 

pričom sa oprelo novelu zákona. 

VMČ čo 4 žiada, aby pr/sldne sekcie ZIIujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ čo 4. 


Odpoved' na požiadavku č. 423/4/2014: 

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie 
v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, zaujíma k tejto požiadavke nasledujúce stanovisko: 

S narastajúcou dopravou, narastajú aj problémy so statickou dopravou pri bytových 
domoch. Miestne komunikácie a odstavné plochy pri bytových domoch sú majetkom mesta 
Prešov a slúžia všetkým občanom, preto v súčasnosti nie je možné obmedzovať ostatných 
obyvateľov pri vjazde do vnútrobloku. Problém je možné vyriešiť prijatím Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov o regulácii statickej dopravy v obytných zónach mesta 
Prešov. ktoré stanoví podmienky pre rezidentské parkovanie v takýchto lokalitách mesta. 

S pozdravom 

Ing. 
ria .teľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: Božena Podrazová. PavlovičovQ námestie 40. Prešov 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 

Sekcia strategickeho rozvoja 


Oddelenie investicnej vYstavby 

Hlavmi 73 


080 01 Presov 


Vazeny pan 
Ing. Vladimir Krupka 
Kiipel'mi c.1 
08001 PreSov 

Va!\ list cislo I zo dna: Na!\e cislo: Vybavuje llinka Pre!\ov: 

R-1004/2015 lng. KociS/31 00220 28.01.2015 

Vee 
Odpoved' na poziadavku c. 435/4114 - vo veci zatekania vody do pivnicnych priestorov po 
yfstavbe Okruznej. 

Vazeny pan Krupka, 
na Vasu poziadavku rykajueu sa zatekania vody do pivnicnyeh priestorov do bytoveho domu 

na ul. Kupel'nej uvadzame nasledovne: 
Komunikacia Okruzna ul. sa nenaehadza v tesnej blizkosti Vasho bytoveho domu a pri jej 

realizacii bolo riesene aj odvodnenie komunikaeie. Z toho dovodu sa nazdavame, ze vystavba 
komunikacie na Okruznej ulici nema vplyv na zatekanie vody do Vasich pivnicnych priestorov. 

Po prevereni skutkoveho stavu pracovnikom oddelenia investicnej vystavby MsU v Presove 
bolo zistene, ze dva daz.d'ove zvody zo streehy vedl'ajsieho domu (pareelne c. 3648/6, vlastnik 
PROCONT, S.LO. Presov) nie su zaustene do daz.d'ovej kanalizaeie, ale vytekaju vol'ne na ploehu 
vedl'a Vasho bytoveho domu. 

Na zaklade uvedenyeh skutocnosti Yam odporUcame oslovit' majitel'a susedneho domu, aby si 
zabezpecil odvadzanie daz.d'ovej vody zaustenim do kanalizaeie aby nedoehadzalo k sustredeniu 
dazd'ovej vody v tesnej blizkosti Vasho bytoveho domu. Zaroven je potrebne zvazit' poskodenie 
izolaeie proti tlakovej vode v sutenSne Vasho bytoveho domu. 

V sucasnej dobe, vzhl'adom na aktualne pocasie, nie je mozne z nasej strany komplexnejsie 
posudit' situaciu. V pripade, ze sa preukaze nutnost' odvodnenia daneho uzemia samostatnou 
stavebnou upravou, takuto stavbu mozeme zrealizovat' len za predpokladu sehvalenia financnyeh 
prostriedkov Mestskym zastupitel'stvom mesta Presov. 

!.'tf~~S'J:O lF~R?li:>:f~u'~ 
S pozdravom Mestsky lJrad 


SEKC!,\ STHATEGlCKEHO ROZVOJA 

Odde:en,e inves!if;nE'<' 'iyst3vbjf 


080 01 Pre's":" t'fj 


• 

.. 


Na vedomie: 
I. Ing. Renata Fedorcikova, predsednicka VMC c.4, poslanecka sehranka 
2. MsU Presov SVS a VC, odd. MK a PS 
3. MsU Presov - SVS a VC, odd. VPC 
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1:;1 MESTOPRE$OV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 


Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
predsedníčka VMČ Č. 4 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Vybavuje I linka Preiov: 15.01.2015Vái list člslo I zo dňa: Naiečrslo: 

Bc. Miklošová 
0513100271 

Vec 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - o d p o veď 


Text požiadavky: 

Potiadavka f. 427/4/14 - vo veci chýbajúcej prfpojky plynu na Ulici 17. novembra. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 111. 4. v zápisnici); 
111. Cyril Juré, 17. novembra, Prešov: 
4. Žltá rúrka z asfaltu na Ulici /7. novembra zmizla. 


VMČ f. 4 Iiada, aby prfslulná sekcia zaujala stanovisko a rielenie zaslala na VMČ f. 4 . 

Potiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Odpoveď na požiadavku Č. 427/4/2014: 
Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové 

komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k tejto požiadavke nasledujúce 
stanovisko: 

Na základe Vašej požiadavky Č. 357/4/14 sme upozornili Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. - distribúcia Bratislava k odstráneniu nedostatku na miestnej komunikácií 
(chodník) v križovatke ulíc Škultétyho - 17. novembra. Nepotrebná chránička bola 
z chodníka odstránená v mesiaci november 2014. 

"~J:ESTO I.-REŠOV 
Mestský :ifad 

SEKCIA STA" ~' . "', l;RBpJJISr:KY 
S pozdravom ..J 

rián Harčarík 
ria itel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: Cyril Jurč, 17. novembra, 080 01 Prešov 
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Od: Šarisská Jana Ing.
Komu: milena.kollarcikova@presov.sk; "Sepeši Kamil Mgr."; "Smetana Jozef PaedDr."
Kópia: "Moskvičová Dagmar Ing."; "Lacinova Ľubica"; marek.varga@presov.sk
Predmet: Odpoveď na požiadavku VMČ 393-4-14
Dátum: 14. novembra 2014 11:26:04
Prílohy: Odpoveď- 393-4-14.pdf

Vzhľadom na určenú súčinnosť pri vybavení požiadavky 393/4/14 od VMČ č. 4 , Vám v prílohe
zasielam odpoveď, ktorá zároveň bola uložená do evidencie a databázy 2014 na  sieťovej
jednotke(M:)
 
S pozdravom
 
Ing. Jana Šarišská
vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd
 
Mestsky úrad v Prešove
Jarková č.24
080 01 Prešov 1
 
tel.: 051/3100268 
e-mail:  jana.sarisska@presov.sk
www.presov.sk
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MESTO PREŠOV 


SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
·oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd 


Vážená pani 
Janette Langová 
Predsedníčka VMČ č. 4 
Poslanecká schránka MsÚ 
Prešov 


VšA list efslo I zo dr'ia: Naäe efslo: Vybavuje !Iinka Pre§ov: 


M12014/ Ing. Jana Šarišská 
051/3100268 11.11.2014 


Vec 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 • odpoved' 



Požiadavka číslo 393/4/14· vo veci presunu finančných prostriedkov 
(V. Požiadavky VMČ, bod 24. v zápisnici) 


Odpoveď na požiadavku: 
VMČ č. 4 navrhuje presun nevyčerpaných FP z investičnej akcie Parčík Vajanského v sume 1610,60 E na 


bežnú údržbu detských zariadení - vecne na zakúpenie herného prvku detské ihrisko vo vnútrobloku na Ulici 17. 
Novembra za Hviezdou s realizáciou v roku 2015. 


Z danej požiadavky je možné domnievať sa, že hodnota herného prvku na detské ihrisko 1610,60 € je za 
jeden kus a táto by mala byť čerpaná z rozpočtu roku 2014. Ak by zakúpený hrací prvok bol zaradený do 
majetku mesta bez ďalších obstarávacích výdavkov, resp. nie vyšších ako je suma rozdielu medzi 1700,00 E 
a 1610,60 E, je možné finančné výdavky klasifikovať ako bežné výdavky. 


Vzhľadom na tú časť požiadavky, ktorá sa týka toho, že realizácia sa má uskutočniť v roku 2015 dá sa 
predpokladať, že výdavky na realizáciu presiahnu sumu 89,40 €, čo znamená, Že hodnota obstarávacích nákladov 
a výdavkov na predmetné detské ihrisko bude výššia ako 1700,· E. 


V takom prípade by už nešlo o výdavky na bežnú údržbu ale o investíciu a s tým súvisiace kapitálové 
výdavky. 


Preto Vaša požiadavka bola doposiaľ riešená následovne: 


Nevyčerpané finančné prostriedky v hodnote 1610,60 €, žiadalo oddelenie investičnej výstavby MsÚ v Prešove 
prerozdeliť tak, že v rozpočte mesta Prešov z rezervy VMČ Č. 4 pre rok 2014 dôjde k zníženiu kapitálových 
výdavkov rozpočtu v programe č. 9.3. (investičná výstavba) a zvýšeniu kapitálových výdavkov na programe Č. 
7.6. (verejnoprospešná činnosť), ktorému vecne prislúcha starostlivosť o detské zariadenia. 


V prípade, že bude VMČ naďalej trvať na použití finančných prostriedkov na bežné výdavky, nebude možné 
vynaložiť na vecné plnenie danej požiadavky viac ako 1700,· €. 


V takom prípade žiadame, aby bola mestu doručená jednoznačná odpoveď, či sa má naplniť vecné plnenie 
bez ohľadu na druh výdavku alebo VMČ trvá na požiadavke, t.j. na vynaloženie výdavkov len na bežnú údržbu. 


Ak mesto neobdrží do 15.12.2014 žiadnu následnú odpoveď na to, čo je prioritou požiadavky VMČ, bude 
považovať vyššie uvedené riešenie za také, ktoré je v súlade s požiadavkou 393/4/14 VMČ č.4. 


'UiES'ľO 11>~liEŠO';
S pozdravom Mestský úrad 


SEKCIA MAJETKOV.~ .A EKONOMICKÁ 
ó)ddelenie rOZ[lačtll, ·jC10vp iclva [1 rmezd roslav Hudák 


080 01 PrOSOIJ rT 
Na vedomie: 
MsÚ - organjza~ný odbor, Hlavná 73, Prešov 


oddelenie invstiCncj výstavby 
oddelenie VPČ 


Mestský úrad v Pralove I Hlavné 73 I 080 01 Prelov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.prasov,sk 
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Mesto Prešov 


Od: Sekcia strategického rozvoja Pre: Sekcia majetková a ekonomická 
- oddelenie investičnej výstavby Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd 
MsÚ v Prešove MsÚ v Prešove 


Vec: Rozčlenenie rezervy VMČ č. 4 - r. 2014 - 4 	 Dátum: 27.10.2014 


Na základe požiadavky VMt č. 4 Č. 393/4/14 zo dňa 6.10.2014 a dodatku k zápisnici VMČ Č. 4 zo 
dňa 24.10.2014 - požiadavka č. 397/4/14 vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervy 
VMC Č. 4 pre rok 2014 a na základe schváleného rozpočtu a prijatého uznesenia Č. 495/2014, bod 2 na 
MsZ dňa 20.02.2014 - investičná výstavba Vás žiadame o rozčlenenie týchto položiek: 


funkčllá Ekon. ľrogram Akcia NAzo\' 	 Sclwá\eny Zmena Upravený 


L:las. klasif. 	 ['OzpoCe[ + . rozpocet 


V 0451 71700 l 9.3 	 543 Parčlk Vajanského 1 610,60 € - I 610,60 € O,OO€ 
1331 i 


0443 716 9.3 543 PD - Parkovisko na ul. 1600,00 € - 412,00 € I 188,00 € I 
1454 17.novembrač.144- 156 


7 .f':"-o Presun na VpC 	 O,OO€ + I 610,60 € I 610,60 € I
((.'9 1'J "'r .•. 


Zakúpenie herného prvku 
na detské ihrisko vo 
vnútrobloku na ul. 17. 
novembra za Hviezdou 


7. 	~ Presun n. VPC. 0,00 € + 412,00 E 412,00 E 
Osadenie smetnýoh kooov 
okolo Torysy od Duohn. 
Nám. po mestskú halu 
a výsadba živého plota na 
ul. Vajanského pred 
domom č. II a 13 


Spolu: 	 3210,60.2 0,00 € 3210,60 € 


PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA 

vykonaná Y 1JT1ysle §9 zäkolla NR SR I!. 502l200l Z.l. 

jkfjeml pou2ítitf prih'RY lÍ~nI iný úkOl:! majetkovej pDYAhy" 

P,ipraVOVIlI18 fina.nen.é operáciaje - nie je .. v sulade 



(ä} so chválcným rozpočtom 

b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočto'Yé roky 

c) s osobitnými predpismi 

d} $ uut'r'orenými zmluvami 

e) s r01.hodoulillmi 

I) s irllemými aktmi riadenia o hospodárnosti s verejnými prostriedkami 



II /" ;Zn!J. . ~ Dátum ........ ; .....7...........: ........ PodpIS ....................... " .......... . 

Spll'la-Ilesplfla· podmienky hospodárnosti. efektiv~ út!innosti a účelnosti 



Dálum /T/(\,';:~J~ podp;,I/.vr,~. 	
( 


.. nehodiaco sa prclkrtnúť \/fIl 4"''1""'' 	 / /:' //
!7 '--j 


Predseda IMČ Č. 4 
1-;;_ Mgr. Jane.tte Langová 


Meno a pnezvisko, funkcia/p..,.covn~ zaradenie a podpis vedúcebo zamestnanca odosielajúcebo 
organizačného ún'aru: 
Ing. Milena Kollarčíková - vedúca inv. odd. 


F - MsU/SP-01/8/1 



http:podp;,I/.vr





SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
-oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd 

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
Predsedníčka VMČ Č. 4 
Poslanecká schránka MsÚ 
Prešov 

M12015/ 	 Ing. Jana Šarišská 
05 Jl31 00268 23.1.2015 

Vec 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 - odpoved' 

Požiadavka číslo 401/4/14 - vo veci použitia finančných prostriedkov. 

Vytvorenie osobitnej kapitoly z rozpočtu mesta na riešenie komunikácií v Starom meste 
alebo akejkoľvek inej osobitnej kapitoly, podľa návrhu ktorékoľvek VMČ, negarantuje 
dostatok financií na opravu, či údržbu komunikácií, pripadne na iný účel, v ktorejkol'vek časti 
mesta, vrátane časti Starého mesta. 

Súčasné usporiadanie rozpočtu mesta Prešov do jednotlivých kapitol zohl'adňuje okrem 
iného aj organizačnú štruktúry Mestského úradu, ktorá je vytvorená tak aby bol dostatočne 
efektívne zabezpečený proces realizácie prác ale aj proces kontroly čerpania rozpočtu 
príslušným správcom kapitoly zodpovedným za finančnú kontrolu. 

Je na rozhodnuti mestského zastupiteľstva ako rozdelí finančné prostriedky nadobudnuté z 
vlastných zdrojov. Môže určiť použitie na konkrétny účel, napríklad na riešenie komunkácií v 
Starom meste alebo aj zvýšiť objem rozpočtu na rezervu konkrétnej VMČ, pripadne inou 
formou. 

Preto pridelenie finančných prostriedkov na Vami žiadaný účel je v kompetencii MsZ a nie je 
rozhodujúce či na daný účel bude vytvorená osobitna kapitola. 

MES'J.'O ....lllESOltlS pozdravom Mestsi<ý "rad 
SEKCIA MAJETKovA AEKONOMICKA 
'Jddelenie r.lZprr:iu, (~t!{hniť:l'ia a r.'€!zd 

OHO 01 Prešov ÚJ 

Na vedomie: 
MsÚ - organizačný odbor, Hlavná 73. Prešov 

- oddelenie VpC 



9 Mestsky urad v PreSove 
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Sekcia stavebneho uradu a urbanisriky 

Oddelenie hl avneho architekla mesla a uzemneho plimovania 


VMC C. 4 

Vas list cislo I zo dna: 	 Na~e cislo: Vybavuje llinka Presov: 

B/301 /2015 	 Ing. Palkova 9.12015 
~ 051 /3100275 

Vee 
Poziadavka C. 425/4/14 - vo veci odpovedi 0 stave vapnika vo vode 

Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky, oddelenie hlavneho architekta mesta 
a uzemneho planovania adresovalo ziadost' VMC c. 4 0 znizenie obsahu vapnika v dodavanej 
vode v Presove spravcovi vodovodnej a kanalizacnej siete Vychodoslovenskej vodarenskej 
spolocnosti , a.s. PreSov. 

Z odpovede vyplynulo, ze v sucasnosti Vychodoslovenska vodarenska spo[ocnost', 
a.s. zavod Presov vzhl'adom na vyuzivane vodarenske zdroje pitnej vody a dostupnu 
techno16giu nemoze znizit' obsah vapnika v dodavanej pitnej vode vo verejnom vodovode 
PreSov. Dodavana pitna voda verejnym vodovodom v mestskej casti c. 4 spina poziadavky 
zdravotnej bezpecnosti a limity ukazovatel'ov kvality pitnej vody. 

Odporucame obyvatel'om mesta, aby vo veciach tykajucich sa kvality a dodavky pitnej 
vody priamo oslovovali spravcu a prevadzkovatel'a vodovodnej a kanalizacnej siete , t.j . 
Vychodoslovensku vodarensku spolocnost', a.s. , zavod PreSov, Kupel'na 3, 080 01 PreSov . 

S pozdravom 

Ing. M~rian Harcarik 
riaditb l'Sekcie 



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

Oddelenie verejnoprospesnych clnnoetl� 
Hlavna 73� 

080 01 Presov� 

• vsz. pani • 
Ing. Renata Fedorcikova 
predsednicka VMC c. 4 
poslanecka schranka MU 

Vas list cislo I zo dna : Nase cislo : Vybavuje llinka Presov: 

V/20 14/3297 Ing. Zvolaren 10.02.2015 
051/3100277 

Vee� 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c. 4 - zo dna 02.12.2014� 

Poziadavka c. 416/4/14 - vo veci poskodenej dlazby na vyusteni Jarkovej uliee, nakupu 
mineralnych vfid, opravy zabradlia na stromoradi 
a vyclenenia ploehy pre pochovavanie obeti hromadnej 
zdravotnej udalosti. 

Opravu havarijneho stavu prepadnutej vozovky na vyjazde ulic larkova - Hlavna 
zabezpecuje MsU, SVS a VC odd. VPC v sucinnosti so spravcom MK. NakoI'ko sa jednalo 
o rozsiahlu poruchu podzemnych sieti , povrch cesty nebol ukonceny finalne porfirovou 
dlazbou, ale len docasnou vrchnou upravou pre pripadne dodatocne vzniknute technicke 
nedostatky aje monitorovany, Predpokladany termin definitivnej upravy povrchu pokladkou 
porfirovej dlazby na vyjazde larkova ul. - Hlavna ul. je planovana na I. polrok 2015. 

Opravu zabradlia na Kmet'ovom stromoradi zaradime do realizacie v I. polroku 2015. 
Mineralne vody na zasadnutia MsZ v Presove su zabezpecovane od spolocnosti Mineralne 

vody, a. s. Salvator. 
Vo veci vyclenenia plochy pre pochovavanie obeti hrornadnych udalosti sa uvazuje na 

novobudovanom cintorine v lokalite Solivar. 

S pozdravom 

/ 

~l sepeS i 
povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie:� 
MsU - SVSaVC, OMK a PS� 

Mestsky urad v Presove I Hlavna 73 I 080 01 Presov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665/ E-mail: mesto ,radnica@pre sov,sk I www.presov.sk 
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9 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností 

Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 
Mesto Prešov Hlavná 73 

08001 Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným riaditel'om sekcií MsÚ, 

náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 


V áš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ linka Prešov 
V.NQ./201 4/1488 Fecková!3 1 OO 127 19.12.2014 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 2. 12.20 14 
Zápisnica VMČ č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 15.12.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 28. 1.2014 

Požiadavka Č. 416/4/14 - vo veci poškodenej dlažby na vyústení Jarkovej ulice, nákupu 
minerálnych vôd, opravy zábradlia na stromoradí 
a vyčlenenia plochy pre pochovávanie obetí hromadnej 
zdravotnej udalosti. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. I. v zápisnici); 
109. Dušan Daj ča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov: 

Pozri prílohu Č. I . 

VMČ Č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 417/4/14 - vo veci stavebných prác na Kuzmányho ulici a financií 
z Nórskych fondov na ošetrovanie historických budov. 

(!. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. I. v zápisnici); 
109. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov: 

Pozri prílohu č. I. 

VMČ č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 418/4/14 - vo veci dlhodobého parkovania na Sládkovičovej ulici. 

(!. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. I. v zápisnici); 

109. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova IO, Prešov : 

Pozri prílohu Č. l. 

VMČ Č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ Č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 
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Požiadavka č. 419/4/14 -vo veci informácie k n. o. Nádej na Sládkovičovej č. 14 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 109. 1. v zápisnici); 
109. Dušan Dajča, Ol Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 

Pozri prílohu Č. 1. 

VMČ Č. 4 iiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 420/4/14 - vo veci výmeny košov kanalizačných vpustí na Pav!ovičovom 
námestí 40. 

L Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 1. v zápisnici); 
110. Božena Podrazová, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 
1. Pavlovičovo námestie 40 - vymeniť koše, zanesené mriežky vyčistiť VPČ! 
VMČ č. ., žiada, aby sa zberné koše, ktoré boli projektované na kanalizačné vpuste boli 
vymenené v rámci reklamácie. Problém vznikol počas letn.pcll búrok, keď tieto kanalizačné 
vpuste sa rýchlo upchávali a boli vytopené pivnice v bytovom dome. Na pracovnom 
stretnutí, ktoré sa uskutočnilo z dôvodu riešenia problému bolo v zázname uvedené, že tieto 
koše budú vymenené! VlI:1Č č. 4 žiada odpoveď, prečo sa tak do dnešného dňa nestalo. 
Požiadavka odstúpená na ~'Ybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 421/4/14 - vo veci reklamácie prác na chodníku Ul. 17. novembra - od 
križovatky po Francisciho ulicu. 

I. Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 2. v zápisnici): 
110. Božena Podrazová, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 
2. Chodník na Ul. 17. novembra - od križovatky po Francisciho ulicu - je veľmi nekvalitne 

urobený. Kto prepral prácu? 

v,i\1Č Č. 4 žiada stanovisko od príslušného oddelenia, pokiaľ stav prác nezodpovedá kvalite, 

nechje riešený v rámci reklamácie. 

VMC Č. 4 '!;iada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VlI:1Č č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných čiuností MsÚ 

Požiadavka Č. 422/4/14 - vo veci rozpočtu na rok 2015. 
L Požiadavky prítomných občanov; bod 110. 3. v zápisnici); 
110. Božena Podrazová, Pavlovičovo námestie 40, Prešov; 
3. Žiada, aby bol pripomienkovaný rozpočet na rok 2015 - ked'že opäť nie je zohl'adnený 

fakt, že v centre mesta sú chodníky vo vel'mi zlom stave a preto žiada, aby bolí schválené 

financie, ktoré by tento problém riešili. 

Predsedníčka VMČ Č. 4 sa vyjadrila, že návrh rozpočtu visí na Úradnej tabuli a občania ho 

môžu pripomienkovaťdo 6.12.2014. Sama vznesie lúlo pripomienku. 

VlI:1Č č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešellie zuslali na VlI:1Č č. 4. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
v súčinnosti so sekciou majetkovou a ekonomickou MsÚ 
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Požiadavka Č. 423/4/14 - vo veci osadenia dopravného značenia vo vmítrobloku 
Pavlovičovho námestia 40. 

1. Požiadavky prítomných občanov; bod l JO. 4, v zápisnici); 

110, Božena Podrazov á, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 

4, Požaduje, aby bola k vnútrobloku osadená značka zákaz vjazdu okrem domácej obsluhy, 

l'~ďže obyvatelia bytového majú problém zaparkovať kvôli tomu, že im tam parkujú študenti. 


lefto požiadavke sa vyjadril pracovník MsÚ p, Andraščík, ktorý má k lomu zamietavé 
stanovisko, pričom sa oprelo novelu zákona, 
VMČ Č. 4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ č. 4. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 424/4/14 - vo veci zrušenia betónového stojiska na smetné nádoby na 
Pavlovičovom námestí 40. 

L Požiadavky prítomných občanov; bod 110, 5, v zápisnici); 
110, Božena Podrazov á, Pavlovičovo námestie 40, Prešov: 
5, Opakuje požiadavku, aby bolo zrušené betónové stojisko na kontajnery, lebo im tam chodia 
robiť bezdomovci potrebu a ide odtiaľ smrad a je to značne zvetralé, 
VilďČ Č. 4 navrhuje toto stojisko zlikvidovat' a oplotil' smetné nádoby uzamykatel'nými 
"klietkami". 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 425/4/14 - vo veci odpovedí o stave vápnika vo vode. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111, 2, v zápisnici); 

111. Cyril Jurč, 17, novembra, Prešov: 

2, VVaK neustále posiela zmätočné odpovede občanom o stave vápnika VO vode, prečo sa 

berie priemer a nie jednoznačne miestna časť, 


V111Č Č. 4 žiada, aby príslušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na V;'WČ č. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÍ! 


Požiadavka Č. 426/4/14 vo veci monitoringu predstaničných priestorov v okolí 
schodíkov ku prevádzke NAY. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111, 3, v zápisnici); 
II L Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
3, V okolí schodíkov ku prevádzke NA Y v predstaničných priestoroch možno považovať za 
verejné Wc. VMČ č, 4 žiada MsP, aby urobila monitoring priestorov, 


VMČ é. 4 žiada, aby príslu,fná sekcia zaujala stanovisko a riešellie zaslala na V;WČ é. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 


Požiadavka Č. 4274/14 - vo veci chýbajúcej prípojky plynu na Ulici 17. novembra. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111,4. v zápisnici); 

111, Cyril Jurč, 17, novembra, Prešov: 

4, Žltá rúrka z asfaltu na Ulici 17, novembra zmízla, 


VMČ Č. 4 žiada, aby prislušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VMČ Č. 4, 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
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Požiadavka Č. 428/4/14 - vo veci zne'výhodncného cestovného v MHD pre dôchodcov. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod III. 5. v zápisnici); 
III. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
5. Jedna mestská poslankyňa sa nevhodne vyjadrila v jednom z denníkov o zdražovaní 

v MHD v predchádzajúcom volebnom období a to, sa nezdražovalo - nie je to pravda 

v roku 2011 sa zdražovalo. Kde uvedená poslankyňa bola? Opakovane požiadavka, prečo je 

znevýhodnené cestovné v MHD pre dôchodcov. 

VMČ Č. 4 žiada, aby prlslušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VMČ Č. 4. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činnosti MsÚ 

Požiadavka Č. 429/4/14 - vo veci parkovania na Ulici 17. novembra. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 111. 6. v zápisnici); 
III. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
6. Na ulici 17. Novembra parkujú autá na zelených pásoch. 


VMČ Č. 4 žiada, aby príslušná sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VMČ č. 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 


Požiadavka Č. 430/4/14 - vo veci špiny a neporiadku v meste. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 111. 7. v zápisnici); 

II L Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 

7. Špina a neporiadok v meste. 


VMČ Č. 4 žiada, aby prlslušllá sekcia zaujala stanovisko a riešenie zaslala na VlI1Č čo 4. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností Msll 


Požiadavka Č. 431/4/14 -vo veci Vodárenskej veže. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 112. L v zápisnici); 

112. Madzik, Prešov 
I. Pod'akoval za riešenie problému Vodárenská veža. Dúfa. že problém bude aj naďalej nešený 

postupne. 


Požiadavka odstúpená na vedomie Prešov REAL, s. r. o. 


Požiadavka Č. 432/4/14 - vo veci vianočnej výzdoby na Svätoplukovej ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 112. l. v zápisnici); 
113. Šker1ík, Svätoplukova ulica, Prešov: 
l. Dala by Sa riešiť ešte tento rok vianočná výzdoba na Svätoplukovej ulici? odôvodňuje to tým, že 

niektoré ulice sú predimenzované, iné nemajú žiadnu výzdobu. 

VMČ Č. 4 žiada príslušné oddelenia o stanovisko. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii vnútornej správy a verejných činností Msll 


Požiadavka Č. 433/4/14 - vo veci povolenia na prevádzku rýchleho občerstvenia 

na Svätoplukovej ulici. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 112.2. v zápisnici); 
113. Škerlík, Svätoplukova ulica, Prešov: 
2. V susedstve sa pripravuje priestor pre prevádzku týchleho občerstvenia opakovane sa p)1a, či bolo 
vydané povolenie na takúto činnosť. 
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VlI1Č čo 4 žiada príslušné oddelenia o stanovisko. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 


Požiadavka Č. 434/4/14 vo veci zmeny užívania stavby na Kúpel'nej č. 1. 
(L Požiadavky prítomných občanov; bod 114. 2. v zápisnici); 

Krupka, Kúpeľná č. l, Prešov: 
2. Preveriť a odpovedať, kto dal povolenie na zmenu užívania stavby zo zdravotníckeho 

zariadenia na záložňu. 


VMČ Č. 4 žiada Prešov REAL, s. r. O., o odpoved'. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Prešov RREAL, s. r. o. 

Požiadavka č, 435/4/14 - vo veci zatekania vody do pivničných priestorov po výstavbe 
Okružnej. 

(L Požiadavky prítomných občanov; bod 114. 3. v zápisnici); 
114. Krupka, Kúpeľná č. l, Prešov: 
3. Po výstavbe Okružnej dochádza k pretekaniu vody do pivničných priestorov. 

Požiadavka č. 4364/14 - vo veci informácie o mesačných nákladov na prevádzkovanie 
Vodárenskej veže. 

(I. Požiadavky prítomných občanov; bod 114.4. v zápisnici); 
114. Krupka, Kúpeľná č. 1, Prešov: 
4. Koľko stojí mesačne prevádzka Vodárenskej veže. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Prešov RREAL, s. r. o. 

požiadavka Č. 437/4/14 - vo veci osvetlenia parkoviska na Kúpeľnej č. 1. 
(I. požiadavky prítomných občanov; bod 114. 5. a 8. v zápisnici); 
114. Krupka, Kúpeľná č. I, Prešov: 
5. Prečo nesvieti osvetlenie na parkovisku Kúpeľná Č. 1. 
8. Kedy bude riešené verejné osvetlenie na parkovisku na Kúpeľnej ulici? 

VMČ Č. 4 žiada stanovisko príslušného oddelenia. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka Č. 438/4/14 - vo veci opravy chodníka na Konštantínovej ulici. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 116. 5. a 8. v zápisnici); 
116. Bartolomej Bekeč, Konštamlnova Č. 15, Prešov: 
I. Žiada, aby sa opravil rozbitý chodník na Konštantínovej ulici. 
VMČ Č. 4 žiada, aby bol chodník zaradený do zoznamu opráv. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 439/4/14 - vo veci presunu finančných prostriedkov VMČ č. 4 
(IV. Stanoviská; bod v zápisnici); 

Z dôvodu nesprávne zadefinovaného presunu finančných prostriedkov VMČ Č. 4 
opravuje túto požiadavku Č. 393/4114 v súlade s návrhom SMaE č, M/2014/- čiže zvýšenie 

Strana 517 



kapitálových výdavkov na programe č, 7,6 (verejnoprospešná činnosť) znížením kapitálových 

výdavkov rozpočtu v programe 9.3 investičná výstavba v hodnote 1610,60 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ v súčinnosti 
so sekciou strategického rozvoja MsÚ a sekciou vnútornej správy a verejných činnost! 
MsÚ 

Požiadavka Č. 440/4/14 - vo veci presunu finančných prostriedkov VMČ č. 4 
(IV. Stanoviská; bod v zápisnici); 

VMČ Č. 4 žiada nevyčerpané finančné prostriedky s investičnej VMČ č, 4 

kapitola 9 presunúť na bežnú údržbu s použitím na obstaranie jedného prvku, teda 

presunúť na 0620633004/206 obstaranie jedného nového herného prvku v max. hodnote 

412,- € a uskladnením v spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s" a s jeho osadením 

v jarnom období roku 2015. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ v súčinnosti 
so sekciou strategického rozvoja MsÚ a sekciou vnútornej správy a verejných činností 
MsÚ 

Požiadavka Č. 441/4/14 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k osobitnému určeniu 

prevádzkového času. 
(IV. Stanoviská; bod 42. v zápisnici); 

42. SSR vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkového 

času. 

1/ Fotoštúdio, Svadobný salón, Hlavná 23 Po - Pia 10,00 h - 12,00 h 12.30 h - 17.00 h 

LIFE štúdio s, r. o., 08001 Prešov So 09,00 h - 12,00 h 
zmena prevádzkového času 

2/ DlELO  umelecké predmety, Hlavná 42 (posch,) Pia- Po zatvorené 
DlELO, s, L o" 0800 l Prešov Ut, St, Št 13,00 h -17.00 h 
zmena prevádzkového času 
VMČ Č. 4 súhlasí. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 442/4/14 - vo veci stanoviska VMC; Č. 4 k odpredaju pozemku. 
(IV. Stanoviská; bod v zápisnici); 

43. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ č, 4 k odpredaju pozemku (príloha č, 2). 

VMČ Č. 4 súhlasí. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 
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Požiadavka č. 443/4/14 - vo veci stanoviska VMČ c. 4 k odpredaju pozemku. 
(V. Požiadavky VMČ; bod 24. v zápisnici); 
24. Opätovne osadiť lavičky na Pavlovičovom námestí č. 34-37. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 


Požiadavka č. 444/4/14 - vo veci st'ažnosti - výrub stromov pri bytovom dome na 
Ulici 17. novembra č. 132, 134,136,138,140,142 v Prešove, 
záznam č. 113229. 

Pozri prílohu zápisnici č. 3. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
v súčinnosti so sekciou vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

~(( 1'1 
/ 

JUDr. Beáta Findišová 
poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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Príloha č. l 

l09.Dušao Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 

1.12.2014 - do zápisn ice VMČ Č. 4 

Poškodená dlažba na vyústen{ Jarkovej ulice nie jc dtc defll1Hi vne opravená
tli l") -7N a úrov ni domov Hlavná 7 7 - 79 je pod c hodníkom vybudovaný prie stor , ktorý u ž viac 

rokovchátľa . Je žiaduce vyzvať v laslníka > aby to s prevád z o vnl. 
_ Je po vo l' bách , ľakže Tla Kuz.rnányho ulici sa zase nič nero bí. 

.....71f/lt ~ Me5(O je akcio nárom VVS. ktorá d is po nuje technikou na čistenie kanalov. Prečo mesto 
_ uzalvära zmluvy .s c L1JzÍlni dodávateľmi. Viem o dvo(;h. 

JIJ;ŕC ~Meslo je akcionáro m ry Minerálne vody vyrábajúcej Sa lva to rku.. Prel:o ted ~\ M s U kupuje 
minerálku na zasadnutia MsZ od rnaloobchodníka ? 
Žiadal som o d VMČ odpočet v ý konov za uplynule štyri roky. B o l mi rrcdlozený zozn a m 
invcsticií rč:alí'ZovC:Ulýcb v Starom IUe!"te. N a tor.o prcv;:izne nemá V M C v p.lyv. 
Mal som pr~dstavu. že sa dozv ieme to, ko l'ko krát v prospech S taré h o me.st~l inte rpelovali 

- p061and /. nášho výboru, čo presadili na zlepšenie života ~ !~od.
cl4/c--5J Z nov in sme !su dozvedeli , že V p ( : v upl ynulom obdobi h ospod ár il o s veľk~'rtl množs tvom 

- financií. Opravy zábrad lia nf' s tromoradí sme sa ajc nedočkali. 
cI~v~ -3> Obyvate li a T á bo riska upozorňujú , žc na c intodne musí bye vyčlenená pjocha pre prípad 

p ocho vnvan.ia o betí n ej ak.ej hromadnej zdravotnej ud alos ti, infekcie a pod.Ako straregické 
/ územie. 

ól/ťIlJ V -:7])TosJm info rmáciu, či n .O. Nádej na Sl{ldkov ičovej 14 má \J :L.Ívaci e povo lenie na z m enu 
$tnvby, ktOl'll vykol1<tli. Zo škôlky na sociá lne zaríaclcni.::.

lJó p Ch ystú sa územne kona nie k 11.0. Nád ej, ž iadame informáciu. aké v yjad.rl:!lic dá VM(:. 
-=> NH Sládkov ičovej lllici dlbodo b o parkuje ďalšie auto (č.i e rn y miJa'o bus Volkswngen ) 

d'ď l!.-. -2J v blizkonl okolí obce a mcstn ošell'uj ú hi storicke objekty. Pen.i;jze TO Zljú oz. "Nórskyc h fondov . 
Prečo to o n y vedia a naším úľadníkolO zo o dd . ~t ra[égie to trva U? 6 r o kov ? 

V Prešove 1.1 2..2014 

Dušan Da.jča 

VMČ č.4 žiada, aby príslušne sekcie zaujali stanovisko a riešenie zaslali na VMČ. 
Na poškodenú dlažbu na Jarkovej bolo odpovedané priamo na zasadnutí VMČ. 

http:nejak.ej
http:vnvan.ia


Príloha Č. 2 
43.SMaE vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k odpredaju pozemku . 

• 0. J\T 	 MESTSKt ÚHAD v PREŠOVE
tJií:if..."'!. .... SEKCIA MAJETKOVA A lc](ONOMICKA

t vi) OddeJel1)Cmes(ske bo majeLku 


!-ll, vl1á 73 
., 
080 ol Prelov 

Vážená paní 
Mgr. Janette Langovä 
Predscda VMČ Č. 4 
Poslan~cká schrit""1ka l:. 22 
Mestský luad 
Hlavná 73 
030 Ol Prešov 

V' i 1i,1~ t&:o i zo d~,tI· N I11. Č(s'IO; 	 Pre /;()\," ~!i'''''J ' t I<roi<<! 

M/13002S:"2014 Magáoová!3 J00217 JS. lO. 201 4 
t.. "'.<\:o!.l1 130970/2014 

..i:. Vec: Žiadost' o ZllU jJ.l tie stnnovj~l< a -ulica 17. noycmbra Prešov- predaj pozemku 

_~ ~;~ Na "Základe žiadosti p. Pavla Krempaského a mau'.elky eudmily Krempaskej , bytom 17. novembra) 2, 
\ ] )rešov. ktor)' žiadajú o predaj pozemkov parc. Č. KNC 6020! 14 !t parc . Č . KNC 6020115 v k. Ú. Ptcšov, 

nachádzajúc.ich sa na uli ci 17. novembra -12 v P rdove, :l.a účelom realizovania pl)stavby I;: md ir,n6 l\l1 
domu, Vús žiadam o zaujatie stanoyíska. 

. " ...... .
:E_\~ '~!~ ::'13~, i ~"t., , 


S pozdrayom , .,:~ '"Il.: .: 1' . 


"i ' ": ( :":".. ,-,;'., ,Lf.l.tL'!":'11:I;LJ" 
" ; : ~': "'·-"io~d'" " t"lt iíi ..... ·re .... (I ~ ! TI.SO V LY / 1 

fl " JI(! Jmm r. K ata n na . unCO\:i 
vedúc:, oddc-lenia 

Príloha: 	 kópin žiadosti 

map' GIS 


,/ ,: ; ../l/vl d 
; " Oo 

"'.ft~~ ~Ý ~ 'ad v p<$JOVft i Hla·""d 1",3 t 0&0 01 ~',~!I>Y I I Tol. ~421(~1 )3100111 1 ~ 'H\ ~~2 1{S')173~665 I E ..." t "I\I.\O.lad":';"'~p,c:,:?~ , tk; ....w ... .~~O"o.J~ 

VMČ súhlasÍ. 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych clnnosti
 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti
 
Hlavna 73
 

08001 Presov
 

vaz.pani 

Mgr. Janette Langova 
predsednicka YMC c. 4 
poslanecka schranka MU 

Vi! !\ list tfslo I zo dna : Nase cislo : Vybavuje I linka Pre sov: 

V/2014/3297 lng. Zvolareri.zlng, Cinkanic Brtkova 13.0 1.20 15 
lng. Ferencikova ,lng. Seman 

051/3100277,278,280 

Vee
 
Vvbavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.4 - zo dna 02.12 .2014
 

Poziadavka c. 421/4/14 - vo veei reklamacie prac na ehodniku VI. 17. novembra - od 
kriZovatky po Franeiseiho ulieu. 

Predmetna poziadavka bola presetrena v terene zamestnancom sekcie vnutornej spravy 
a verejnych cinnosti, oddelenia verejnoprospesnych cinnosti Mestskeho uradu v Presove, za 
ucasti spravcu MK. Poziadavka bola vyhodnotena ako opodstatnena. Oprava chodnika bola 
realizovana po pokladke potrubia SPP. Nasledne spatne upravy boli realizovane tak, ze 
chodnik je v urcitych miestach vyspadovany do zelene, ktora je niveletou vyssi e ako okraj 
chodnika a pri dazdi tam stoji voda . Upravu chodnika budeme riesit' u zhotovitel'a stavebnych 
prac v ramci reklamacie. 

Poziadavka c. 422/4/14 - vo veci rozpoctu na rok 2015. 
Mesto Presov v zastupeni oddelenim VPC, ktore zabezpecuje proces udrzby miestnych 
kornunikacii na uzemi mesta Presov zaradilo do navrhu rozpoctu mesta polozku zohl'adriujucu 
opravu chodnikov v ramci cestneho fondu. Vecne a ciselne schval'ovanie v jednotlivych 
mestskych castiach prinalezi jednotlivym vyborom mestskych casti a ich poslancom. 

Poziadavka c. 424/4/14 - vo veci zrusenia betonoveho stojiska na smetne nad oby na 
Pavlovicovorn namesti 40. 

Po opakovanej obhliadke stojiska, po prehodnoteni jeho stavu a v pripade vyclenenych 
a schvalenych financnych prostriedkov na zabezpecenie zmeny, odsuhlasenej oddelenim 
hlavneho architekta mesta Presov, zabezpecime prostrednictvom spolocnosti Technicke 
sluzby mesta Presov, a. S., upravu predmetneho stojiska medzi bytovyrni domami na ul. 
Pavl. namestie c. 39 a ul. Budovatel'skej c. 2 v priebehu roka 2015. 

Poziadavka c. 428/4/14 - vo veci znevyhodneneho cestovneho v M H D pre ddchodcov. 
Cestovne za cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Presove, ako aj okruh cestujucich, 
ktoryrn je poskytovana zl'ava a jej vysku schval'uje cenovyrn vyrnerom mesto Presov, ako 
objednavatel' dopravy na uzemi mesta. Kompetencie na stanovenie cien cestovneho rna mesto 
Presov na zaklade platnej slovenskej, ako aj eur6pskej legislativy. Na zaklade schvaleneho 
cenoveho vyrneru je Dopravnym podnikom mesta Presov, a.s. spracovana tari fa mestskej 
hromadnej dopravy v Presove. 

Mestsky urad v Presove I Hlavna 73 1080 01 Presov 1 I Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Rozsirovanie okruhu cestujucich, ktoryrn je poskytovana zl'ava a narast jej vysky rna dopad� 
na vysku transferu z rozpoctu rnesta Presov, resp . na vysku dosiahnutej straty z hospodarenia,� 
ktoru je nas ledne rnesto Presov, ako 100 % akcionar, povinne vykryt'.� 
Pre inform aciu uvadzame, ze uz ani v sucasnosti vyclenovane financne prostriedky z rozpoctu� 
mesta Presov ako bezny transfer pre DPMP, a.s. nepokryvaju poziadavku tejto spolocnosti.� 

Poziadavka C. 430/4/14 - vo veei spiny a neporiadku v meste.� 
Mes to Presov prostrednictvom pracovnikov v ramci projektu MOS a dodavatel'skych� 
spolocnost i zabezpecuj e upratovanie a cistenie verejnych priestranstiev pravidelne v rarnci� 
financn ych moznosti.� 

Poziadavka c. 432/4/14 - vo veei vianocnej vyzdoby na Svatoplukovej ulic i. 
V sucasnos ti je svetelna vianocna vyzdoba prisposobena existujucim, resp. schvalenyrn financnym 
prostriedkom v rozpocte mesta, 1. j. v centralnej mestskej casti, Za predpokladu navysenia 
financ nych prostriedkov MsZ v Presove na uvedenu cinnost', bezodkJadne pristupime 
prostrednictvom zrnluvneho partnera k rozsireniu vianocnej vyzdoby do cast l obvykl ych 
z predc hadzaj uceho obdobia. 

Poziadavka C. 437/4/14 - vo veei osvetlenia parkoviska na Kupel'nej c. 1. 
Osvetlenie parkoviska bolo realizovane zhotovitel'om parkoviska ako sucast' vystavby parkoviska. 
Do dnesnych dni nie je sucast'ou verejneho osvetlenia mesta Presov, pretoze nebola dana od 
inves tora, resp . zhotovitel'a parkoviska s osvetlenim poziadavka na prevzatie osvetlenia parkoviska 
ako verejneho priestranstva do siete verejneho osvetlenia mesta Presov, Po prevode toto 
osvetlenia do majetku mesta Presov prevadzkovatel' zabezpeci pripojenie a zab ezpeci jeho 
prevadzkovanie v sieti verejneho osvetlenia mesta Presov, 

Pofiadavka c. 438/4/14 - vo veci opravy chodnika na Konstantinovej ulici. 
Predrnetnu poziadavku sme zaradili do zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych komunikacii 
na rok 20 15 . V pripade, ze VMC cA zaradi suvislu opravu predrnetneho chodnika medzi svoje 
priority a Mestske zastupitel'stvo v Presove odsuhlasi potrebne financne krytie, Mestsky urad 
v Presove bezodkladne pristupi k jeho realizacii. 

P oziadavka c. 443/4/14 - vo veci stanoviska VMC c. 4 k odpredaju pozem ku. 
Poziadavka na zaznamenana v evidencii potrieb oprav a doplnenia laviciek na verejnych 
priestranstvach, ktorej realizaciu zabezpecime po vycleneni a schvaleni financnych prostriedkov 
Mestskyrn zastupite l'stvom v mestskom rozpocte na rok 2015 a v obdobi vhodnych poveternostnych 
podmienok na verejnom priestranstve. 

S pozdravom 

Mgr. amil Sepesi 
povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie:� 
MsU - SVSaVC, OMK a PS� 
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