
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Vazena pani 
Mgr. Janette Langova 
predsednfcka VMC c. 4 
poslanecka schranka MsU, Hlavna 73 

09.10.2014
Vas list cislo I zo dna: Nase cislo: Presov:In~Y~'d~lIka 

051 3100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 4 - 0 d P 0 v e d' 


Poziadavka C. 374/4/14 - vo veci havarijneho stavu mosta Pod Taborom. 
(I. Poziadavky pritomnych obeanov; bod 91. 3. v zapisnici); 
91. Dusan Dajea, OZ Taborisko, Sladkovieova 10, Presov: 
3. Pod Taborom opadava z mosta, je to havarijny stay! 

VMC C. 4 ziada 0 stanovisko oddelenie dopravy, energetiky a zivotnellO prostredia. 

Poziadavka odstiipena na vybavenie sekcii stavebneho iiradu a urbanistiky MsU 


Odpoved' na poziadavku c. 374/4/2014: 

Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia Sekcie stavebneho uradu 
a urbanistiky, ktore vykonava kompetencie cestneho spravneho organu pre miestne 
a ueelove komunikacie opatovne poziadalo. na zaklade Vasej ziadosti, Zeleznice Siovenskej 
republiky, oblastne riaditel'stvo Kosice, usek spravy zeleznicnej infrastruktury 0 informaciu, 
kedy bude prebiehaf oprava mostneho objektu na ulici Pod Taborom. Do toho casu nam 
nebola dorucena odpoved'. 

S pozdravom 

Na vedomie: 

Du~an Dajca, Sladkovicova 1 0, Pre~ov 


Mestsky urad v PrsSove I Hlavna 73 I 08001 Presov 1 I Tel.: +421 (51 )3100111 I Fax: +421 (51 )7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 

Ing.arUm Harcarik 

riadil\er Sekcie 


stavebneho Llradu a urbanistiky 


http:www.presov.sk
mailto:mesto.radnica@presov.sk


Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy. energetiky a zivotneho prostredia 

Vazena pani 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka VMC c. 4 
poslaneeka sehranka MsU, Hlavna 73 

28.11.2014 
Vas list cIslo I zo dna: Nasa cislo: Prasov:An1f~~wMi¥!Hia 

0513100251 

Vee 

Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 4 - 0 d P 0 v e d' 


Poiiadavka C. 37814114 - vo veei posunutia znacky "Kosiee" na Uf. 17. novembra. 
(I. Po1.iadavky pritomnych obCanov; bod 93. 2. v zapisnici); 93. Cyril Jure, 17. novembra, Presov: 
2. Posunui' znaeku Kosice - odboeuju na VI. 17. Novembra e. 2 - 64 (za u/ieku). 

Odpoved' na poziadavku c. 378/4/2014: 
Mesto Presov, ako prislusny eestny spravny organ pre miestne a ucelove 

komunikaeie v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnyeh komunikaeiaeh 
(eestny zakon) v zneni neskors[eh predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujuee 
stanovisko: 

Na poziadavku bolo odpovedane v poziadavke C. 351/4/14 s textom: 
Informacna smerova tabul'a oznacujuea smer do Kosie je umiestnena spravne. 

Taketo smerove tabule su osadzovane pred krizovatkou a nie v krizovatke. Vodic, ktory 
odboc[ do tejto uliee, odboci do nej omylom. 

ME;;,t~:;k\j !jr;:l:-i 

SEKCIA 
S pozdravom ~l.J-

Ing. tV'!arian Harcarik 

ricllditel' Sekeie 


stavebneho uradu a urbanistiky 


!~ 

Na vedomie: Cyril Jure, 17. novembra, Presov 

Mastskyurad v Presove 1 Hlavna 731 080 01 Preiiov 11 Tal.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: masto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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MESTO PRESOV 

Sekcia Stavebneho uradu a urbanistiky 

Vybor mestskej cast! ~. 4 
Predsedkyria : 
Mgr. Janette Langova 
Poslanecka schranka 

Vas list c islo I zo dn a: Nase ci slo: Vybavuje l linka Presov: 

Prip.377/4/14 Ing. arch. Hakucova 08.12.2014 
051/3 100 540 

Poziadavka C. 377/4/14 -vo veci preverenia bilbordov na sidlisku III. 
(I. Poziadavky pritomnych obcanov ; bod 93. 1. V zapisnici); Cyril Jure, 17. novembra, Presov: 

I. Bilbordy na sidl. III (reklarnne zariadenie), ci mali povoJenie -odpoved' z uradu, ze povolenie 
maju, VI\I1CC. 4 pozaduje dolozit' platne povolenia k bi/bordom. 

Mestu Presov, stavebnemu uradu bola opakovane postupena na vybavenie zo 
zasadnutia VMC e. 4 poziadavka e. 377/4/14 vo veci preverenia bilbordov situovanych na 
sidlisku v Presove. 

Mesto Presov, stavebny urad pre poskytnutie takejto inforrnacie, vzhl'adom na 
rozsiahlost' uzernia, potrebuje zo strany VMC e. 4 lokalizovat' 0 ktore reklarnne zariadenia sa 
jedna, t.j . uviest' parcelne cisla a vlastnika reklamneho zariadenia. Kazde reklamne zariadenie 
je opatrene na reklamnom zariadeni oznacenim vlastnika reklamy. 

Stavebny urad nevedie evidenciu podl'a lokalit, ale podl'a ziad atel'ov . Pre upresnenie 
konkretneho pozadovaneho zriadeniaje potrebne uviest' ziadatel'a a parcelne cislo, na zaklade 
ktoreho stavebny urad lokalizuje reklamne zariadenie, pre ktore obcan pozaduje povolenie. 

Vsetky reklamne zariadenia podl'a vedomosti Mesta Presov stavebneho uradu boli 
riadne povolene v sulade s platnou legislativou. 

Harearik 
riaditel' 

Sekcie staveb eho uradu a urbanistiky 

Na vedomie: 
p. Cyril Jure , 17. Novembra e. 64 , Presov 

Mestsky urad v Presove I Hlavna 73 I 080 01 Presov 1 I Tel.: ...421(51)3100111 I Fax: "'421(51)7733665 I E-mail: mesl o.radnlca@presov.sk I www.presov.sk 



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

Vážená pani 
Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMCč. 4 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Vállíst číslo! zo dňa: Nalečislo: Vybavuje !linka Prelov: 28.11.2014 

Ing. Sýkorová 
0513100251 

Vec 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - od p o veď 

P011adavka č. 382/4/14 - vo veci osadenia betónových kvetináčov pred domom na 
Jarkovej ulici 21. 

(I. Požiadavky prftomných občanov; bod 95. v zápisnici); 
95. Renáta Chudá, Jarková č. 21, Prešov: - v prllohe Č. 1 bod 2. 
P01iadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ v súčinnosti 
so sekciou vnútorne) správy a verejných činnostiMsÚ 

Odpoveď na požiadavku Č. 382/4/2014: 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky, ktoré vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie doporučuje z hľadiska urbanistického riešenia uličného priestoru 
osadenie kvetináčov na Jarkovej ulici pred domom Č. 21. Pre riešenie zabránenia 
odstavovania vozidiel na chodníku je potrebné osadiť kvetináče na okraj chodníka. Toto 
opatrenie vykoná oddelenie verejnoprospešných činností Sekcie vnútornej správy 
a verejných činností MsÚ v Prešove. 

S pozdravom MES'I'O PREŠO' 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO (,RADU AURBANISTiKY 
080 01 Prešov (.fi

~ ;C. 

Ing. M rián Harčarik 


ria Iteľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 


Na vedomie: 
Ing. Renáta Chudá, Jarková 21 Prešov 
MsÚ - SVSaVC - OVpC 

Mestský úrad v PrelIove I Hlavná 73 I 08001 PrelIov 1 I Tel.: +421 (51 )3100111 I Fax: +421 (51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@prasov.sK I www.presov.sk 
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Mestsky urad v Presove 
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky
 

Oddelenie stavebneho poriadku
 
Hlavna 73
 

08 001 Presov
 

• • 
Mgr. Janette Langova 
Predsednicka YMC C. 4 
Poslanecka schranka 
Hlavna 730800 I Presov 

• • 

Vas list cislo/zo dna Nase CIslo Vybavuje/linka	 Mesto
 
Datum
 

16791/2014-KClI02 S.KolackovskY 01.12.2014 

Vee
 
VMC c. 4 Poziadavka c. 383/4/14 - odpoved'.
 

D6a 28.10,2014 boli na tunajsi stavebny urad dorucena poziadavky VMC 4 pod c.383/4/14 
vo veci prepadavajucej sa strechy a zleho stavebnotechnickeho stavu objektu na Hlavnej 25, 
Presov, 

V uvedenej veei zvolal stavebny urad vykon statneho stavebneho dohl'adu /d'alej len SSD/ 
z d6vodu dokladneho presetrenia stavebnotechnickeho stavu objektu nachadzajuceho sa na ul. Hlavna 
c. 25 v mesta e Presov. Z d6sledku neiicasti vlastnfka objektu bolo po dohodnuti termfnu zvolany 
opakovany vykon SSD. 

Vykonu SSD sa ziicastnili zastupca vlastnika objektu Eparcialna rada pravoslavnej eirkvi 
Presov, zastupca mesta Presov SSU a U odd. HAM a UP a zastupca stavebneho uradu. 

Pri miestnom zist'ovanf bolo konstatovane, ze objekt vizualne nevykazuje zavazne staticke 
poruehy, avsak boli zistene 3 poruchy, ktore po dohode sa zaviazal vlastnik objektu do 30 dni 
odstranit' resp. napravit'. 

I.	 V dvorovej casti vymeni poskodene dazd'ove zvody 
2.	 Dreveny stabl6n, ktory spaja dvorovii a hlavnu cast' odl'ahci resp. vymenf z dovodu prehybu 

dosiek. 
3.	 Po konzultacii a obhliadke s kompetentnou osobou v podkrovf objektu z ul. Hlavnej zabezpeci 

resp. urobf napravu strechy pri styku so susediacim objektom Hlavna 23, kde doslo pravdepodobne 
k prelomeniu alebo ohybu stresnej konstrukcie. 

'J ----tI" 
Ing. Ma ian Harcarik 

riadi el' sekcie 
stavebneho uradu a urbanistiky 



Meslský úrad v Prešove 8 Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

• 

-


VH list čislo I 2.0 dfla : Naše čislo: 	 Vybavu~ I linka Prešov: 
8116339120 j 4 	 Ing. Palková 26.11.2014 

05113100275 

Vec: 

Požiadavka Č. 371/4/14 - vo vecí kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 


Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ Č. 4 v Prešove 

V prílohe V ám zasielame stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s. 
Prešov k požiadavke č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí. 

S pozdravom 

l\-IES'I'O PREŠOV 
Mes!sk~' lI",d 

SEKCIA STAVEBHEHO liMOU AURBAN:sTli\ 
080 01 Pre ~ov @ 

Ing. arián Harčarík '~~-
riad teľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Príloha: stanovisko VVS, a.s. Prešov 

Na vedomie: 
l. Peter Alberty, Pav lov ičovo námestie 36, Prešov 

MestskY úrad II Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Pfe~v 1 I Tel .: +421(51)3100111 l Fax: +421 (51)7733665 I E-mail" meslo.radnica@presov.sk I 'hWW.presov.sk 

'611ZJ1j, ----~ .rJ 
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Výt::hodos lovenská vodä renska spolo( noil'. ' .S. 
úvod Prriov. Kúpeľn' l . OBfl ol Pré~ i 
lL"'_ 0511757 II 11 - E-maiI.7(lkalmk~VQ(f(llnet.uwwwlJod.~.r.L! _l!u 

,.... lli~,)Il" v Obchodnom log/nll Okre-sneno ~udu Kotlrc I ~ oddtt"l; 5.iI. ...kt1k.., '-.: I 24] 'v 5(;s SGS 

8.,'1nkové ~poJen~: 
ICO, 36 570460 UflICu:..'t.llt 8al,k Slovakia a .... 6626417006/111118J\N: 5~tll11 1 000000ó6 2641 7008 SWln: UNC..RSK8 
OIC 202 006 JS I 8 CSOB• • . , . 2S5OO 18J/7Soo ISAN, 51<70 7500 0000 0000 2550 Ol 8J SWIFT. CEKOSK8X 
IC DP,.. SKlO' 006 'S IS VOR•• s. 2922841 155/0200 IBAN' SK II O,OOOOOO0029121\4 11 55 s_nFT' SU8ASK6X 

j T.I 
MESTO PREŠOV ; 1/1 

_ I 1'111l,II" 7 I ;f_ ~",q
t J I ~·:~~tro .. 	 Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Hlavná Č. 73 

f1' rI1!;1:h, 	 08001 PREŠOV 

Ewld.n~n. n iC:; :1.:::,. Io. 

Váš listIzo dňa Naša značka Vybavuje/linka Prešov 

rC6P'!12014/0 Ing. Angelovič 1./051/7572-550 14.11.2014 


jan.angelovic@vodame.eu 


Vec: Požiadavka Č. 371/4/14 - o d P o veď 

Listom č. B116339/2014 zo dňa S.11.2014 nás žiadate o preverenie a vykonanie 


nápravy k požiadavke VMČ čA v Prešove, týkajúcej sa šíriaceho sa zápachu z verejnej 


kanali zácie na Pavlovičovom námestí č. 36. 

Po telefonickom spresnení Ing. Palkovou bol dňa 10.11.2014 pracovníkmi VVS, a.s. 


prevedený monitoring verejnej kanalizácie v časti Pavlovičovho námestia č . 9-10, ktorý 


potvrdil jej plnú funkčnosť a preventívne bola dňa 12.11.2014 ešte prepláchnutá. Stav 

kanalizačných prípojok nebol preverovaný, nakoľko tie nie sú v správe VVS, a.s. 

Východoslovenskálo'nesl. &.s. kl! spo cS pozdravom vodé~sPre§ov ~ o~vš1l Prešov 

LOMSKÝ 
Riaditeľ závodu 

UIAaKM-009-20 11 

mailto:jan.angelovic@vodame.eu


MESTO PRE~OV 
MESTSKY URAD V PRESOVE 

Sekcia vnutorne] spravy a verejnych elnnoetl� 
Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti� 

Hlavna 73� 
080 01 Presov� 

• Vazena pani ~' • 
Mgr. Ja~tteiangova r 

poslaaecka schranka MsU 
I;Ibl~na 73 

• //080 01 Presov • 

Va§ list ffslo f zo dlla: Na§e ffslo: Vybavuje flinks Pre§ov: 

V/2015/1141 .j Ing. Cinkanic Brtkova I 3100278 23.01.2015 

Vee: Odpoved' na poziadavku VMC c. 397/4/14 vo veci Dodatku k zapisnici VMC c.4
okt6ber 2014 

Vazena pani poslankyria, 

na zaklade poziadavky c. 397/4/14 vo veci Dodatku k zapisnici VMC c.4 - oktober 2014,� 
osadenie odpadkovych kosov okolo Torysy a vysadba ziveho plota na ulici Vajanskeho pred� 
domom c. 11 a 13, Vam zasielame nasledovmi odpoved'.� 

Dosadenie rastlin do ziveho plota na Vajanskeho ulici bolo uskutocnene v mesiaci november� 
roku2015.� 
Osadenie odpadkovych kosov bude z dovodu nepriazniveho pocasia (zimne obdobie)� 
realizovane az v jamom obdobi roku 2015.� 

S pozdravom 

~/
 

.~.~:I Sepesi 

povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie:� 
MsU- SVS ave, OMK a PS, zaznam c.: 5184 12015� 

MestskY Ilrad v Pre§ove I Hlavna 731 080 01 Pre§ov 1 1Tel.: +421(51)3100111 1Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Meslský úrad v Prešove 8 Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

• 

-


VH list čislo I 2.0 dfla : Naše čislo: 	 Vybavu~ I linka Prešov: 
8116339120 j 4 	 Ing. Palková 26.11.2014 

05113100275 

Vec: 

Požiadavka Č. 371/4/14 - vo vecí kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 


Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ Č. 4 v Prešove 

V prílohe V ám zasielame stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s. 
Prešov k požiadavke č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí. 

S pozdravom 

l\-IES'I'O PREŠOV 
Mes!sk~' lI",d 

SEKCIA STAVEBHEHO liMOU AURBAN:sTli\ 
080 01 Pre ~ov @ 

Ing. arián Harčarík '~~-
riad teľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Príloha: stanovisko VVS, a.s. Prešov 

Na vedomie: 
l. Peter Alberty, Pav lov ičovo námestie 36, Prešov 

MestskY úrad II Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Pfe~v 1 I Tel .: +421(51)3100111 l Fax: +421 (51)7733665 I E-mail" meslo.radnica@presov.sk I 'hWW.presov.sk 

'611ZJ1j, ----~ .rJ 

http:hWW.presov.sk
mailto:meslo.radnica@presov.sk


Výt::hodos lovenská vodä renska spolo( noil'. ' .S. 
úvod Prriov. Kúpeľn' l . OBfl ol Pré~ i 
lL"'_ 0511757 II 11 - E-maiI.7(lkalmk~VQ(f(llnet.uwwwlJod.~.r.L! _l!u 

,.... lli~,)Il" v Obchodnom log/nll Okre-sneno ~udu Kotlrc I ~ oddtt"l; 5.iI. ...kt1k.., '-.: I 24] 'v 5(;s SGS 

8.,'1nkové ~poJen~: 
ICO, 36 570460 UflICu:..'t.llt 8al,k Slovakia a .... 6626417006/111118J\N: 5~tll11 1 000000ó6 2641 7008 SWln: UNC..RSK8 
OIC 202 006 JS I 8 CSOB• • . , . 2S5OO 18J/7Soo ISAN, 51<70 7500 0000 0000 2550 Ol 8J SWIFT. CEKOSK8X 
IC DP,.. SKlO' 006 'S IS VOR•• s. 2922841 155/0200 IBAN' SK II O,OOOOOO0029121\4 11 55 s_nFT' SU8ASK6X 

j T.I 
MESTO PREŠOV ; 1/1 

_ I 1'111l,II" 7 I ;f_ ~",q
t J I ~·:~~tro .. 	 Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Hlavná Č. 73 

f1' rI1!;1:h, 	 08001 PREŠOV 

Ewld.n~n. n iC:; :1.:::,. Io. 

Váš listIzo dňa Naša značka Vybavuje/linka Prešov 

rC6P'!12014/0 Ing. Angelovič 1./051/7572-550 14.11.2014 


jan.angelovic@vodame.eu 


Vec: Požiadavka Č. 371/4/14 - o d P o veď 

Listom č. B116339/2014 zo dňa S.11.2014 nás žiadate o preverenie a vykonanie 


nápravy k požiadavke VMČ čA v Prešove, týkajúcej sa šíriaceho sa zápachu z verejnej 


kanali zácie na Pavlovičovom námestí č. 36. 

Po telefonickom spresnení Ing. Palkovou bol dňa 10.11.2014 pracovníkmi VVS, a.s. 


prevedený monitoring verejnej kanalizácie v časti Pavlovičovho námestia č . 9-10, ktorý 


potvrdil jej plnú funkčnosť a preventívne bola dňa 12.11.2014 ešte prepláchnutá. Stav 

kanalizačných prípojok nebol preverovaný, nakoľko tie nie sú v správe VVS, a.s. 

Východoslovenskálo'nesl. &.s. kl! spo cS pozdravom vodé~sPre§ov ~ o~vš1l Prešov 

LOMSKÝ 
Riaditeľ závodu 

UIAaKM-009-20 11 

mailto:jan.angelovic@vodame.eu


Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ č. 4 v Prešove 

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

B116339/2014 Ing. Palková 29,10,2014 
05113100275 

Vec: 
Požiadavka č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 

Mesto Prešov, Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania odstúpilo požiadavku č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na 
Pavlovičovom námestí 36 správcovi a prevádzkovateľovi vodovodnej a kanalizačnej siete t.j. 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prešov. 

S pozdravom 

lll.ES'ľO PllltESO~~ 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚŔAOlí AURBANISTIKY 
080 (l 'l Prešov @j 

Ing. 
na 

stavebnéh úradu a urbanistiky 

Na vedomie: 
1. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov 

Mestský úrad v Pre!ove I Hlavná 73 I 080 01 PreAov 1 I Tel.: +421 (51 )3100111 I Fax: +421 (51)7733665 I E-mail: mesto,radnica@presov.sk I www,presov.sk 

http:www,presov.sk
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Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Východoslovenská vodárenská 
spoločnost', a.s. 
Kúpeľná 3 
08001 Prešov 

Váä list číslo { zo dňa: Nsäečíslo: Vybavuje {linka Preäov: 

B/16339/2014 Ing. Palková 29.10.2014 
051/3100275 

Vec: 
Požiadavka č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 
problému 
- odstúpenie 

Požiadavka Č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 

problému: 

"Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov - kanalizácia - zápach - Pavlovičovo 


námestie 36 - opätovne urguje tento problém. Prečo nikto nedal odpoveď na tento problém, 

keďže monitoring kanála bol vykonaný ešte minulý rok. " 

VMČ Č. 4 žiada preveriť situáciu a požaduje písomnú správu. 

Ako správcovi a prevádzkovateľovi vodovodnej a kanalizačnej siete na území mesta Prešov 
Vám odstupujeme predmetnú požiadavku za účelom jej preverenia a vykonania nápravy. 

Z dôvodu oboznámenia poslancov a obyvateľov mesta s výsledkom riešenia ich požiadavky 
žiadame Vás o zaslanie písomnej odpovede. 

M.!l~S'lfc) ~:!IIRi<~SO\ 
MCfjtský úradS pozdravom 

SEKCiA STAVEBr~ÉHO ÚR~DIJ AURB.4NIST1KY 
080 O·! presov Gi] 

Ing. Mariá Harčarík 

riaditeľ S kcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Preäov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51}7733665I E-mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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Mestsky Urad v Preilove 
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Odde1enie h1avneho architekta mesta a uzemneho planovania 

Vazemi pani 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka VMC c. 4 

Vas list cislo / zo dna: Naseclslo: Vybavuje Ilinka Presov: 

B16828/20 14 lng. Palkova 5.11.2014 
.05113100275 

Vee 
Poziadavka c. 350/4/14 - vo veei ehybajueej odpovede na poziadavku, aka je kvalita 
vody 

Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky, oddelenie hlavneho architekta mesta 
a uzemneho planovania odpovedalo na poziadavky tykajuce sa kvality vody vyboru mestskej 
casti C. 4 uz viackrat. 

Z odpovedi vyplynulo, ze pitna voda dodavana verejnym vodovodom v mestskej casti 
c.4 spina poziadavky zdravotnej bezpecnosti a limity ukazovatefov kvality pitnej vody. 

OdporUcame obyvatel'om mesta, aby vo veciach tykajucich sa kvality a dodavky pitnej 
vody priamo oslovovali spravcu a prevadzkovatefa vodovodnej a kanalizacnej siete, t.j. 
Vychodoslovensku vodarensku spolocnost', a.s., zavod Presov, Kupel'mi 3,08001 Presov. 

MESTO PRESOV . 
Mestsky urad 

S pozdravom SEKCIA STAYEBNEHO URAOU AURBANISTIKY 
080 01 Presov @ 

Ing.Ma 
riadit ' Sekcie 

stavebneho u du a urbanistiky 

Priloha: Odpoved' VVS, a.s. Presov 

Na vedomie: Cyril Jure, 17. Novembra, Presov 

I Hlavna 73 108001 Preiov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421 (51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Vychodoslovenska vodare s ' spolocnost', a.s. 

Komenskeho 50, 2 8 Kosice 


Z3vod Presov, Levocs , 080 01 Presov 


2 
. ·Mesto:Preiov 

..·•. ,Q,dbq~ b'~yp,611~3~~l!ite~t3;~~~ta' ,..// 
Jarkova 24 " . 
08001 Prciov 

vaU Iistlzo db 
T-2011-16283 

VEe 
Ziadost' 0 "'UJ~JLU 

nasledujuce vyj 
Z8.sobovanie 
vodovodom 
zdroje: podzemne 
vodovodom v 
v rozmedzi 69, 
vodu urcenu na 
49612010 Z.z. 

Jjli'~jetlt~ilA':; . Pre§ov 
Ing. KrajiS.8kovatOSlnS72483 ~ 7.10.2011 

. vode v Pre~ove - vyjadrenie 

M':".;+~~'~.",' ..""v dii.a 30.9.2011 Yam VVS'i,l.s: Z8.vod Presov zasiela 

iab~ecene skupinov)m 
....,,11"'11'1,',1'; Vp.lrp.ltiv vodovod su vodarenske 

dod{lVanej verejnY'm 
-september 2011 je 

poziadavk:y na. 
vzneni NY SR 

30 mgll. Hodnoty._'"' 
In",,,,,..',,,, SR ~3·5472006.~ 

kvality vody 
Zavod Presov 

ne~~~-:e zniZit' obsah 
verejnY'm 

~Flimity ukazovatel'ov 
"'......'u"'.'u ~hcentraciach rna 

~.i!- . 

riaditef 

UIAaKM-009-2011 

Vychodoslovenska vodarenska spoloCnosi, a.s., zavod Presov • Levoeska 3 • 08151 Presov 
Tel.: 051/757 21, 11. • fax: 051/757 26,60. leO: 36 570 460 • Ie DPH: ,SK2020063518 • DIe: 2020063518 • Bankove /} 

spoJerue: eSOB, a.s. • c.u.: 25526893/7500 • OR Okres. sudu KE I., v Odd. Sa, vI. c. 1243/V ,( , 
t· /IL. 



I:;; I MESTO PRESOV 

Vazena pani 

Mgr. Janette Laneova 


predsednicka VMC c. 4 

poslanecka schranka MsU, Hlavna 73 


Vtl§ list l:fslo I zo dr'\a: Na§e I:lslo: Presov:MVDfY'rv'8iHrMs 
051/3100210 29.10.2014 

Vee 

Poziadavka zo zasadnutia VMC c. 4 - odpoved' 

Poziadavka c. 386/4114 - vo veci presetrenia podnetu tjkajuceho sa Kupernej ulici c. 1 

1. Vyskyt svabov v ambulancii - odkedy je zalozna otvorena. 

VMC c. 4 iiada mesto, ab y os/ovilo hygienu a preSetri/o podnet. 


Odpoved' na poziadavku c. 386/4/14 

Mestsky urad v Presove, nema opravnenie nariadit' vykonanie dezinsekcie' objektu. 

Vlastnik alebo prenajimatel' objektu si vykonava priebeznu dezinsekciu podra potrieb na 

vlastne naklady. 

Vykonanie dezinsekcie v objekte mOze nariadit' len Regionalny urad verejneho 

zdravotnictva so sfdlom v Presove, Holleho 5, 080 01 Presov, ktoremu podnet zasleme na 

priame vybavenie. 

MES'.I'O PRESO. 
M stsky urad 

SEKCIA STA NEHO URADU 11 URBANIST!. 
080 01 Presov IiS pozdravom 

'--' ; 
Ing. Ma ian Harcarik 


riadi el' sekcie 

stavebneho uradu a urbanistiky 


Na vedomie: 

Miroslava Kobelakova, Kupel'na c. 1, Presov 

MestskY urad v Pre§ove 1Hlavna 73108001 PreAov 11 Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 


Oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Hlavna 73 


080 01 Presov 

Regionalny urad verejneho zdravotnictva so sidlom 

v Preiove 

Holleho 5 


080 01 Presov 


Vas list lfslo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka 
MVDr. T. Bindas datum 
051/3100210 5.11.2014 

Vee 

V9skyt svabov v ambulancii na Kupernej ulici c. 1 v Preiove - postupenie podnetu 

Mesto Presov, dostalo podnet z Vyboru mestskej casti C. 4, V Presove, ktorY sa tyka 

vyskytu 5vabov v ambulaneii na Kupe/'nej uliei C. 1, v Presove a ziada mesto, aby mesto, 

aby v tejto veei oslovilo hygienu. 

V zmysle § 10 pism, d), zakona c, 355/2007 Z.z, 0 ochrane, podpore a rozvoji verejneho 

zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, su to regionalne urady verejneho 

zdravotnictva a nie mesto, ktore nariad'uju opatrenia na predehadzanie ochoreniam podfa § 

12 ods, 2 pismo b) az n), 

Preto Vas ziadame presetrif dany podnet a v pripade potreby nariadit' opatrenia na 

predchadzanie vzniku a sireniu prenosnych ochoreni, ktorym je aj v zmysle tohoto zakona 

regulacia zivocisnych skodcov, 

MESTO PRE"-' 
Mestsky ura( 

--srn:m STNIf8N'HO URAOU A U," 
S pozdravom 

lng, Ma ian Harcarik 

riaditel' sekcie 


stavebneho uradu a urbanistiky 








C;I M'''O'.''O' 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia strategickébo rozvoja 

Oddelenie investičnej výstavby 


Hlavná 73 

080 Ol Prešov 


Vážená pani 
Andrea Svecová 
Škultétyho 19 
08001 Prešov 

Váš ,Ist č:510! ze cila: '.Iaše číSlO Vy!Javuje i linka Pre!;cv: 

R-20l/2014 Mgr. Grešová/31 00206 14.11.2014 
Vec 
Odnovcd' na požiadavku Č. 389/4/14 - vo veci problému s kanalizáciou na Škultétybo ul. 
(l. Požiadavky prítomných občanov; bod 100. v zápisnici) 

Vážená pani Švecová, 

na Vašu požiadavku týkajúcu sa problému s kanalizáciou na Škultétyho uvádzame 

nasledovné: 

Požiadavku na rekonštrukciu Škultétyho ulice máme zaradenú v našej evidencii, na 

základe ktorej pripravujeme podklady pre prípravu návrhu rozpočtu mesta Prešov. 

Zrealizovanie tejto stavby v rámci investičnej výstavby môže začať len za predpokladu 

schválenia finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie a na samotnú 

realizáciu stavebných prác Mestským zastupitel'stvom v Prešove. 

Všetky nami zaevidované požiadavky budeme opakovane posudzovať pri vypracovaní 

návrhu rozpočtu mesta Prešo.v na ďalšie obdobie. V prípade, že Mestské zastupitel'stvo 

schváli potrebné finančné prostriedky, oddelenie investičnej výstavby MsÚ v Prešove 

zabezpečí legislatívnu prípravu stavby a následne aj realizáciu stavebných prác. 

S pozdravom 

.::' č. , yu..; 
.!6trrm7 

Mgr. Ivana I1iašová, DiS. 
riaditeľka SSR 

Na vedomie: 
l. Mgr. Janette Langová, predseda VMČ č. 4, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov SVS a VČ, odd. MK a PS 
3. MsÚ Prešov - SSR, Ing. Kollarčíková 

Mestsky úrad v Prešove I Hlavná 73 ; 080 01 Prešov 1 I Tel.: .,.421(51 )31 00111 I Fax: +421(51)7733665 , c.-maíl: masle radnica@~'eso,*,_sk! _-.v.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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Strana
INTERNÉ OZNÁMENIE 1/1 

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


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

Oddelenie vsrejnoprospesnych cinnosti� 
Hlavna 73� 

080 01 Presov� 

ve, pan 
Dusan Dajca 
OZ Taborisko 
Sladkovicova 10 
080 01 Presov 

Va~ list aislo I zo dl\a: Na~e aislo: Vybavuje Ilinka Pre~ov: 

V/2014/3297 lng. Zvolaren 21.11.2014 
05113100277 

Vee 
Vybavenie poiiadaviek zo zasadnutia VMC c.4 - zo dna 6.10.2014 

Poziadavka C. 372/4/14 - vo veei vycistenia kanalov v meste.� 
V priebehu roka 2014 na zaklade zmluvneho vzt'ahu s dodavatel'skou spolocnost'ou zabezpecujeme� 
plosne vycistenie dazd'ovej kanalizacie a beznu udrzbu dazd'ovej kanalizacie podl'a poziadaviek� 
obcanov a vyborov jednotlivych mestskych casti,� 

S pozdravom 

~ • ':l, " "

'''':'''<X "~(l 

M~peSl 
povereny riadenim oddelenia 

Na vedomie: 
MsU - SVSaVC, OMK a PS 
Mgr. Janette Langova, predsednicka VMC c. 4 

MestskYurad v Pre~ove I Hlavna 73 I 080 01 Pre~v 11 Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto,radnica@presov,sk I www.presov.sk 



MESTSKY URAD V PRESOVE
 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti
 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

• Vaz, pani • 
Mgr. Janette Langova 
predsednicka VMC e. 4 
poslanecka schranka M0 

Va~ list fislo I zo dr'\a:	 Na~e ffslo: Vybavuje Ilinka Presov: 

V/2014/3297 Ing. Zvolareri.zlng. Cinkanic Brtkova 21.11.2014 
Ing. Ferenclkova ,Ing. Seman 

05113100277,278,280 

Vee 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.4 - zo dna 6.10.2014 

Poziadavka c. 373/4/14 - vo veci uvedenia do povodneho stavu porfyrovej dlazby pri 
vyusteni Jarkovej uliee na Hlavmi ulieu. 

Dolozenie porfirovej dlazby na vyusteni ul. Jarkova - Hlavna zrealizuje spravca miestnych 
komunikacii v roku 2015. Odstranenim zavaznej poruchy na predmetnom useku sa predislo vaznyrn 
porucham inzinierskych sieti v danom podlozi, i moznym urazom obcanov, Terajsia uprava je riesena 
ako proviz6rium. Toho casu sa dany usek monitoruje pre mozne d'alsie sadanie podlozia. 

Poziadavka c. 375/4/14	 - vo veci opravovy porfyrovej dlazby, chybajucich stromov 
na Zaborskeho uliei a chodnlka na Moyzesovej uliei pred 

Domom smtitku, 
1.0pravu poskodenych dlazdic v centre mesta v nevyhnutnom rozsahu zabezpecuje MsU, SVS a VC 
odd. VPC v sucinnosti so spravcom miestnych komunikacii. Prace na oprave dlazby boli zacate v 24. 
kalendarnom tyzdni a oprava prebieha priebezne, 
2.0prava chodnika na Zaborskeho ulici po rozkopavkach bola realizovana v sulade s vydanym 
rozhodnutim 0 zvlastnorn uzivani miestnych komunikacii a podmienok spatnych uprav. 
3.0pravu chodnika na Moyzesovej ulici pred domom smutku sme zaradili do evidencie beznej 
a suvislej udrzby miestnych komunikacii na nasledujuce obdobie. V pripade, ze VMC e. 4 zaradi 
opravu chodnika medzi svoje priority a zabezpeci financne krytie, bezodkladne pristupime k jeho 
realizacii. 

Pozladavka c. 376/4/14	 - vo veei dolofenia certifikatov na nove verejne osvetlenie 
v meste. 

V ramci cinnostt beznej udrzby a prevadzky verejneho osvetlenia su pouzivane vylucne certifikovany 
material. Uvedena certifikacia sa obzvlast' tyka samotnych svietidiel. V pripade zaujmu su certifikaty 
dostupne k nahliadnutiu na MsU-SVSaVC, oddelenie verejnoprospesnych cinnostl. 

Poziadavka c. 379/4/14 - vo veci prehodnotenia suchych stromov na VI. 17. novembra.
 
Z poziadavky nie je mozne urcit' 0 ktore stromy na ulici 17.novembra sa jedna, Ulica 17.novembra
 
predstavuje vel'ku vymeru ploch verejnej zelene. Ak sa jedna 0 konkretny usek, spravca verejnej
 
zelene ziada 0 presnu specifikaciu uvedenim napriklad orientacneho cisla.
 

Mestsky urad v Pre~ove I Hlavna 73 I 080 01 Prewv 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Poziadavka c. 380/4/14 - vo veei stanoviska a zddvodnenia pouzitej alternativy tienenia 
vyhl'adu z vodarenskej veze. 

Zamer riesenia bol navrhnuty vo viacerych variantoeh (nie len v troeh), a to veene a grafieky. 
Predlozene varianty boli konzultovane so zastupcorn Krajskeho pamiatkoveho uradu, Nakol'ko 
stanovisko Krajskeho pamiatkoveho uradu bolo zamietave, po konzultacii s arehitektom a obyvatel'mi 
severovychodnej casti sme pristupili ku realizacii tienenia v interierovej casti. 
Na zaklade dodatocne ziskanych informacii k moznostiam zlepsenia komfortu byvania a uzivania 
okolitych bytovych domov pristupili sme k dodatocnemu rieseniu tienenia. Predpoklad ukoncenia 
vsetkych cinnosti je planovany do konea kalendarneho roka 2014. 

Poziadavka c. 381/4/14 - vo veei opravy ehodnika pred domom na Jarkovej c. 21, 
osadenia odpadkoveho kosa na Jarkovej ulici a v useku 
medzi Weberovou ulieou a Tkaeskou ulieou 
a pristavenia vel'kokapacitneho kontajnera na Bastovej 
uliei. 

Opravu ehodnika na ul. Jarkova c. 19 - 27 sme zadali spravcovi miestnyeh komunikacii na 
realizaciu v roku 2014. 
Poziadavku pristavenia VOk-u zabezpecime spolu s vyvozcom odpadu v meste Presov 
spolocnost'ou Technicke sluzby mesta Presov, a. s., po upresneni pozadovaneho ucelu pristavenia 
VOk-u a nasledne miesta ulozenia odpadu. 
V lokalite Jarkova uliea c. 27 bol v mesiaci jun roku 2014 umiestneny jeden kameninovy odpadkovy 
koso 

Poziadavka c. 385/4/14 - vo veci osadenia kosov od Poziarnickej uliee k hale (okolo Torysy),
 
Odpadkove kose v okoli rieky Torysa budu osadene v zmysle objemu vyclenenych financnych
 
prostriedkov na tento ucel do konea roku 2014.
 

Pozladavka c. 387/4/14 - vo veci zle vyspadovaneho ehodnika na Kupel'nej uliei 1.
 
Poziadavka akym sposobom sa da zabranit' stekaniu vody do bytovky, bola presetrena v terene
 
zamestnaneom sekcie vnutornej spravy a verejnych cinnosti, oddelenia verejnoprospesnych cinnosti
 
Mestskeho uradu v Presove. Bolo zistene, ze stresne zvody BD nie su zaustene do kanalizacie a voda
 
zo strieeh tecie pod zaklady domu co sposobuje mozne zamakanie suterennych priestorov, ale
 
i komunikacii pre pesich ktore neustalirn podmacanim menia niveletu. Je potrebne problem
 
odvodnenia strieeh i pristresku pred vehodom riesit' so spravcom BD , zaustit' dazd'ove zvody. Zle
 
vyspadovany ehodnik nepodrnaca bytovku.
 

Poziadavka c. 392/4/14 -vo veci osadenia lavieiek na Pavlovicovom namesti c. 34-37.
 
Na zaklade poziadavky z Vyboru mestskej casti c. 4 vo veei opravy laviciek bolo vykonane
 
setrenie v terene, Poziadavka je opodstatnena, Vzhl'adom na to, ze financne prostriedky urcene pre
 
VMC c.4 a to .Bezne vydavky na DZ, tel. zar., lavicky, pieskoviska a ost. zar. - REZERVA pre VMC
 
1-7" su vycerpane a tym pozadovane cinnosti su financne nekryte,
 
Nateraz ich budeme evidovat' v databaze poziadaviek s predpokladom ieh realizacie az v roku
 
2015.
 

Poziadavka c. 393/4/14 - vo veci presunu flnancnych prostriedkov.
 
Uvedene berieme na vedomie.
 
Realizacia zabezpecenia nakupu herneho prvku bude po zaznamenani v zmluvnych dokumentoeh
 
najneskor do konea roka 2014.
 

Pozladavka c. 394/4/14 - vo veci chybajuceho kanala na Francisciho ulici c. 32.
 
Poziadavka vo veei chybajuceho kanala bola presetrena v terene zamestnaneom sekcie vnutornej
 
spravy a verejnych cinnosti, oddelenia verejnoprospesnych cinnosti Mestskeho uradu v Presove,
 
Presetrenim bolo zistene, ze pred domom c. 32 nebola ulicna vpust'.
 



z ulicnych vpusti do verejnej kanalizacie, ktora je zaustena do kanalizacie na Zahradnej ulici. Tato� 
kanalizacia pri privalovych dazd'och neodvedie pozadovane mnozstvo vody co rna za nasledok� 
nedostatocny odtok vody z Franeisciho ulici.� 
Vytvaranie mlak pri silnych dazd'och nesposobuju ulicne vpusty, ale zrejma neprieehodnost' jednotnej� 
kanalizacnej siete, pripadne kanalizacnej siete vo Vasom okolf.� 
Nakol'ko sprava a udrzba uvedenej kanalizacnej siete nie je vo vlastnietve mesta Presov,� 
v pripade d'alsich podnetov navrhujeme adresne kontaktovat' zastupcov VVS, a. s., Kosice, zavod� 
Presov.� 

Pofiadavka c. 395/4/14 - vo veei ziadosti 0 upravu vjazdov na pozemky na Urbankovej ulici.� 
Na u1. Urbankova bola ukoncena rekonstrukcia ehodnika po pokladke plynoveho potrubia suvislou� 
upravou povrehu krytom ABJ. Chodnik pred rekonstrukciou bol poskodeny, zulove obrubniky� 
povyvracane, utlacene v zemi a pod. Rekonstrukcia sa zacala od u1. Levocska po u1. Poziarnicku� 
vyspravenim obrubnikov, ale i opravou, ci premiestnenlm ulicnych vpustf. Nie vsetky zulove� 
obrubniky vyhovovali svojou vel'kost'ou na upravu vjazdov, preto sa rozhodlo najazdy z eesty na� 
jednotlive pozemky realizovat' asfaltobet6nom ABJ, cim sa umoznil bezpecny najazd i vyjazd� 
vozidiel z jednotlivych pozemkov.� 

Pofiadavka c. 396/4/14 - vo veei navrhu planu bezne] udrzby a suvislej udrzby 
miestnyeh komunikacii na uzemi mesta Presov na rok 2014 
s ryhl'adom na roky 2015 a 2016 dodatok k zapisnici 
VMC 4 - april 2014. 

Poziadavku VMC c. 4 odd. VPC berie na vedomie 

S pozdravom 

Mgr. ami! Sepesi� 
povereny riadenim oddelenia� 

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



Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Mgr. Janette Langová 
predsedníčka VMČ č. 4 v Prešove 

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

B116339/2014 Ing. Palková 29,10,2014 
05113100275 

Vec: 
Požiadavka č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 

Mesto Prešov, Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania odstúpilo požiadavku č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na 
Pavlovičovom námestí 36 správcovi a prevádzkovateľovi vodovodnej a kanalizačnej siete t.j. 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prešov. 

S pozdravom 

lll.ES'ľO PllltESO~~ 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚŔAOlí AURBANISTIKY 
080 (l 'l Prešov @j 

Ing. 
na 

stavebnéh úradu a urbanistiky 

Na vedomie: 
1. Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov 

Mestský úrad v Pre!ove I Hlavná 73 I 080 01 PreAov 1 I Tel.: +421 (51 )3100111 I Fax: +421 (51)7733665 I E-mail: mesto,radnica@presov.sk I www,presov.sk 
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Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Východoslovenská vodárenská 
spoločnost', a.s. 
Kúpeľná 3 
08001 Prešov 

Váä list číslo { zo dňa: Nsäečíslo: Vybavuje {linka Preäov: 

B/16339/2014 Ing. Palková 29.10.2014 
051/3100275 

Vec: 
Požiadavka č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 
problému 
- odstúpenie 

Požiadavka Č. 371/4/14 - vo veci kanalizácie na Pavlovičovom námestí 36 - urgencia 

problému: 

"Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, Prešov - kanalizácia - zápach - Pavlovičovo 


námestie 36 - opätovne urguje tento problém. Prečo nikto nedal odpoveď na tento problém, 

keďže monitoring kanála bol vykonaný ešte minulý rok. " 

VMČ Č. 4 žiada preveriť situáciu a požaduje písomnú správu. 

Ako správcovi a prevádzkovateľovi vodovodnej a kanalizačnej siete na území mesta Prešov 
Vám odstupujeme predmetnú požiadavku za účelom jej preverenia a vykonania nápravy. 

Z dôvodu oboznámenia poslancov a obyvateľov mesta s výsledkom riešenia ich požiadavky 
žiadame Vás o zaslanie písomnej odpovede. 

M.!l~S'lfc) ~:!IIRi<~SO\ 
MCfjtský úradS pozdravom 

SEKCiA STAVEBr~ÉHO ÚR~DIJ AURB.4NIST1KY 
080 O·! presov Gi] 

Ing. Mariá Harčarík 

riaditeľ S kcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Preäov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51}7733665I E-mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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