
Zápisnica Č. 312015 

zo zasadnutia VMČ č. 4 konaného dňa 02.03.2015 v zasadacej miestnosti Mestského 


úradu v Prešove, Jarková 24. 


Zasadnutie VMČ Č. 4 sa začalo privítaním predsedníčkou VMČ Ing. Renátou 
Fedorčíkovou. Pritomných oboznámila s program priebehu VMČ. Predsedníčka VMČ 
oboznámila s novou emailovou stránkou pre VMČ a to: 

vmc4@presov.sk 

Prítomní zástupcovia mesta Prešov na zasadnutí: podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny. 
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I. Požiadavky pr ítomných občanov 

19. Klobušníková ,Prešov 

l. Žiada opraviť okolie garáži na Tarasa Ševčenka 53. 
2. Požadujeme spoj na ulicu Okružnú smer od Holého na Okružnú. 
3. Za oplotením pod Tescom je neporiadok. 
4. Suseda Timšmidová nosí obnosené veci domov a znečisťuje dom. 

VMČ priamo informoval občana k bodu č.l . Bod č.2 osloviť DP aby sa pokúsil o zriadenie 
linky. Bod č.3 vyzvať majiteľa pozemku, aby vykonaločistu. K bodu č.4 sa výbor vyjadrí po 
porade na Organizačno - právnom oddelení. 

20. Emil Osavčuk, Prešov 

I. Požiadavky a dôkazy v zápisnici nie sú - prečo je to tak? 
2. Zápisnicaje vo formáte A5 - prečo? 

Požiadavky a podklady p. Osavčuka, boli naskenované a všetko skopírované do 
zápisnice. P. Osavčuk nech doloží čo tam chýba. Zápisnica je vo formáte A4. 

Prepis ďalších požiadaviek p. Osavčuka. 

Emil Osavčuk. 

A: Vážený výbor, od 12. januára 2015 ubehlo už 47 kalendárnych dní, prečo som nedostal 
odpoveď na požiadavky a podnety, ktoré boli priamo smerované na výbor alebo člena 

výboru? Nedostal som odpoveď ani od jednotlivých odd. MsÚ na moje požiadavky a podnety. 
Dostal som jednu odpoveď z odd. investičnej výstavby na požiadavku č. 1/4/15 evidovanú 
pod označením R-l 004/2015 z 12.2.2015, ktorá je alibistická. Pani predsedníčka výboru, ak 
by som mál nadštandardný v sťah z odd. investičnej výstavby a s výborom MČ projekt by bol 
na vybudovanie chodníka na ulici Hollého už dávno vypracovaný, pretože finančné 

prostriedky z rezervy výboru v roku 2013 neboli vyčerpané vo výške. 11 300 eur V roku 20 
13 z rezervy výboru neboli vyčerpané finančné prostriedky celkom 44871 eur. Podľa môjho 
názoru finančných prostriedkov je dosť, ale máme veľa pohodlných funkcionárov. Predsa 11 
300 € t. j. 340423 Sk nie je zanedbateľná čiastka. Ak by odd. investičnej výstavby a výbor 
MČ pružné reagovali na situáciu, ktorá vznikne počas roka. 11 330 € v roku 2013 sa mali 
presunúť na akcie, ktoré sú hlboko uložené v zásuvke na investičnom odd. Súčasné 

poznamenávam, že na základe podkladov z odd. investičnej výstavby nebolo v roku 2014 
vyčerpaných 3 211 € z rezervy výboru. ktoré sa mali využiť' prospech občanov výboru MČ č. 
4 a neodovzda!" na účet mesta. 

B: Na výbore MČ Č. 4 v januári 2015 a vo februári 2015 poukázal som na praktiky aké sa 
uplatňovali pod vedením pani Langovej . V prioritou výboru v roku 2014 bolo opraviť 

chodník na Škultétyho ulici Č. 7 a 9. Tento chodník do dnešného dňa nie je opravený za 
8854,97 € včítane PD. V rozpočte na rok 2015 je uvedená Škultétyho ulica za 8 855 €, str. 
79/121. To mu sa hovorí transparentnosť? Dôkaz: foto Č.1. z 16.2.2015 
Za 8854,97 € sa opravovalo celkom iné ako bolo v uznesení MsZ pod číslom 4951 2014 z 
20.2.2014. V uznesení nie je uvedené, že sa má opravovať chodník a terénne úpravy vo 
vnútro bloku Škultétyho Č. 7 a 9, ale chodník na Škultétyho ulici za 2000 E. Opravoval sa 
chodník a terénne úpravy vo vnútro bloku Škultétyho 7 a 9. Na miesto bežného trávnika vo 
vnútro bloku sa použil nadštandardný trávnatý rolovaný koberec za jeden meter štvorcový 
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4,066 € bez DPH a to bez ďalších prác, aby zarobila firma pána M. Stašáka? Trávnatý 
rolovaný koberec dodala firma Parkona, s. r. o. Prešov. Majiteľom tejto firmy je podnikateľ 
pán Stašák. Prečo sa nepoužil bežný trávnik? Celkové náklady na jeden meter štvorcový 
podľa faktúry sú 17,04 € bez DPH. Prečo sa na opravu chodníka vo vnútro bloku Škultétyho 
Č. 7 a 9 nepoužila bežná šedá dlažba 20xlOx6 cm, ale betónová dlažba 20x20 cm s fázou 6 
cm, červená antracitová hnedá za jeden meter štvorcový 16,069 € bez DPH a to bez ďalších 
prác. Chodník bol predražený o 275%. Dôkaz: Fotto Č. 3. 
Z hore uvedeného je preukázateľné, že pani Langovu riadili podnikatelia. 
Pani Langová ako verejný činiteľ porušila Ústavný zákon Č. 357/2004 Z. z. "Verejný 
funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto 
ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie: 

a) 	 využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté 
pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj 
prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani fyzických osôb alebo právnických 
osôb" . 

C: Terénne úpravy dvora a chodníka boli ukončené 2. 10.2014 za 8 854,97 € 
Pán Stašák, dňa 22. IO. 2014 žiada MsÚ v Prešove o prevod časti pozemku vo vlastníctve 
mesta Prešov do bezplatného užívania vlastníkov bytov, domu Škultétyho 7 a 9. Parc. Č. KNE 
1120/9 o výmere cca 804,54 m a par. Č. KNE 1120 III o výmere cca 205,87 m. Prečo pán 
Stašák nežiadal o prevod časti pozemkov do trvalého bezplatného užívania pred opravou, ale 
až keď sme z rezervy výboru investovali do nadštandardného vybavenia 8854,97 €. 
V zápisnici z výboru MČ Č. 4 z 2.2.2015 som sa dozvedel, že výbor MČ čA vyhovel pánovi 
Stašákovi a súhlasí s prevodom časti pozemkov na základe predloženého Gisplánu do 
trvalého bezplatného užívania za podmienok dodržiavania všetkýc~ platných noriem. 
Pýtam sa a chcem vedieť akých všetkých platných noriem? Výbor MC C. 4 schválil tichu 
privatizáciu mestských pozemkov a súčasne potvrdil čiemu stavbu cca 60 metrov štvorcových 
a mestskom pozemku vybudovat" parkovisko vo vnútro bloku Škultétyho číslo 7 a 9 v 
Prešove. 
V zmysle zákona Č . 211 12000 Z. z. požiadal som MsÚ v Prešove kto dal súhlas na výstavbu 
parkoviska na nádvorí Škultétyho ulice Č. 7 a 9 na mestskom pozemku v Prešove. Dňa 20. 2. 
2015 dostal som odpoveď evidovanú pod číslom V 2500/2015. "Mesto Prešov 
nezabezpečovalo budovanie parkoviska na nádvorí Škultétyho ulice Č. 7 a 9 na mestskom 
pozemku v Prešove. ani nevydávalo žiadne povolenie v zmysle ustanovení stavebného zákona 
pre rozšírenie alebo úpravu parkovacích, resp. odstavných plôch na nádvorí Škultétyho ulice 
Č. 7 a 9 v Prešove. " 
Za správnosť a úplnosť týchto informácií zodpovedá: 
a) Oddelenie investičnej výstavby MsÚ v Prešove. 
b)Oddelenie mestského majetku a MsÚ v Prešove. 
c) Sekcia stavebného úradu a urbanistiky MsÚ v Prešove. 
Na základe uvedených skutočnosti ako občan mesta Prešova žiadam výbor MČ č. 4, aby 
zrušil svoje rozhodnutie z 2. 2. 2015, pretože zo strany výboru nebol dodržaný inštančný 
postup. Nesúhlasím ani dať do trvalého bezplatného užívania pozemky na Pavlovičovom 
námestí, pretože MsÚ v Prešove nie je dojná krava. Mesto Prešov v tejto mestskej časti v roku 
2014 investovalo do nadštandardného vybavenia 62 963 tis. €. 

0.- a) Prečo v zápisnici nebol uverejnený list, ako dôkaz z 28. apríla 20l4? 
b)Prečo výbor žiada jednotlivé odbory MsÚ, aby vykonali odpočet prijatých podnetov 

za rok 2014? Občania požiadavky a podnety predkladajú výboru MČ a nie pracovníkom MsÚ 
v Prešove. Na MsÚ v Prešove v roku 2014 odbory neboli ale sekcie . 

E) Dokedy budú autá devastovat' trávnaté porasty na Plzenskej ulici v Prešove. 
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Dôkaz: fotto Č. 2 z 24.2.2015. Na tento stav upozorňujem výbor MČ čís lo 4, políciu a odd. 
dopravy, energetiky a životného prostredia roky rokúce a náprava nenastala. Prečo? 

V Prešove, dňa 2. marca 2015 

i .

lr 
e~
ap'
f ..
-

4 



/ 

-	 -~ 
'3'~ 	 ...... ; ••:I OJ( l .. IJC.T..,.,'ft:h?!!G!L 

V prílohe zaplsnice je Uznesie zo XIV. Riadnébo zastupiteľstva V Prešove a faktúra 
201409243, ktorú požadujeme odovzdať Hlavnému kontrolórovi mesta na preskúmanie 
a o výsledku požadujeme informovat' VMČ a občana. 

21. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Prešov: 

I. 	 Málo pracovníkov z mesta na výbore VMČ. 
2. 	 Oprava Vajanského parčík - kedy. 

3. 	 Prečo prechádzajú nákladné vozidlo cez Tábori sko, ak im to dopravná značka zakazuje. Jedná 
sa hlavne o ulice Dilongová a Vajanského. 

4. 	 Dokumentácia k dialyzačnému stredisku z ulice Dilongovej nie je to najšťastnejš ie riešenie. 

5. 	 Port1rová dlažba - dlažbaje z Talianska. Niekde má byť 10% z tejto dlažby. 

VMČ bod č.! priama odpoved', zabezpečia účast' zamestnancov. Bod č.2 priama 
odpoveď. Bod č.3 požiadat' MsP a Políciu SR o dôslednejšiu kontrolu v priebehu 
dňa. Bod č.4 bude VMČ konzultovať a oboznámi občana. VMČ žiada bod 5 
preveriť. 

22. Božena Podrazová, Prešov: 

I . 	 Ulica Budovate l'ská č.2 problém kontajnery pripája sa k p. Volčkovej . 

2. 	 Poďakovanie Mestskému majetku za vyriešenie problému VKK, požaduje aby bola 


oboznámená pri každej údržbe. 


3. 	 Aká bude prevádzka v bývalých potravinách - vraj tam bude reštaurácia a herňa. 

VMč 4 žiada: K bodu č.2 oslovit' príslušný odbor, ktorý má na starosti čistenie 
a oboznámit' o výsledku rozbovoru a riešenia VMČ. K bodu č.3, prislušný odbor nech 
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sa vyjadrí aká bude plánovaná prevádzka v danom objekte, alebo či bola podaná žiadost' 
o funkčnú zmenu využitia. 

23. Petruš, Trudič, Košč, Jaščur, Prešov: 

l. 	 Parkovanie na ulici Vajanského z ulice Metodovej smerom na ulicu Duklianska. 

VMČ 4 priamo odpovedal p. Kužma. Premiestnil' značku ZS od rohu ul. Metodovej 
pred zelený pas, ktorý začína na ulici Vajanského č. 

24. Sekeč, Prešov: 

I. 	 Ulica Konštantínova opraviť chodník - položiť nový koberec. 
2. 	 Záchranná služba, ktorej patrí celý východ je z Košíc prečo je to tak? 
3. 	 Prečo sa tak ničia nádoby na odpad tecbnikou, ktorá ju zberá, nie je to možné riešiť? 

VMČ 4 priamo odpovedal na bod. č.l, k bodu č.2 sa výbor nevie vyjadrit'. Bod š.3 
požiadať TS aby sa správali k majetku mesta ohl'aduplne a aby vysypáva nie odpadu 
prevádzkovali z čo najväčšou obl'aduplnost'ou. 

25. Grejtáková, Prešov: 

l. 	 Opraviť lavičky vo vnútrobloku Kúpeľná - Štefániková.. 

VMČ žiada uvedenú požiadavku vyriešiť prostredníctvom VPČ a uvedené lavičky 
opraviť. 

26. Škerlík, Prešov: 

l. 	 Prečo vznikajú prevádzky typu 24 hodín ( trebárs kebab) v obytných oblastiach. 
2. 	 Ulica Svätoplukova je hlavný ťah medzi prevádzkou Ponorka a Čierny orol, cez víkend je 

neznesiteľná situácia v nočných hodinách. 
3. 	 Na ulici Hlavnej nerešpektujú prevádzkové doby v prevádzkach rýchleho občerstvenia. 
4. 	 Garáže na ulici Šafárikovej majú nefunkčné odkvapy - po prerábke jednotlivých sa nedá 

urobiť jednotný zvod. 
Odbor, ktorý ma na starosti prevádzkové doby necb doručí na VMČ ZOznam prevádzok, 
ktoré súvisia s poskytovaním reštauračných, zábavných a herných služieb, ktoré majú 
viac ako 20 bodinový pracovný čas na území mesta. 
K bodu číslo zabezpečiť zvýšenú kontrolnú činnosť na ulici Svätoplukovej v uvádzanom 
čase- MSP. 
K bodu č.3 - požadujeme kontrolu prevádzkových dôb Mestskou políciou. 
VMČ 4 zaujme stanovisko k bodu č.4 po obhliadke spolu s odborom správy majetku 
mesta a Odbor územného plánovania a stavebného úradu a p. Škerlíkom. Stretnutie 
zorganizuje príslušný odbor mesta a oboznámi zúčastnenýcb. 

27. Volčková, Prešov: 

I. 	 Budovateľská č.2 - stena susedí s ohrádkou na kontajnery. Uvedený problém by bolo vhodné 
riešiť iným technickým riešením ako len dodaním dvierok. V letnom období sa šíri smrad , 
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ktorý je z potrieb občanov. Uvedenú požiadavku som podala dňa 16.02.2015 osobne na 

podateľni . 

2. 	 Osadiť lavičky vo dvore . 

VMč 4 v nasledujúcej zápisnici vyjadrí svoje stanovisko po porade s príslušnými 

odbormi mesta. Lavičky osadit' po obhliadke a dohode s bývajúcimi občanmi. 

Mária Volčková, r .. . _. - , --

M1STO PlUSov lIulllC"/ úrtd • p,do...12 i 

e!dl~", 	 I Titl.1... -
Mestský úrad v Pre!ove 

, 6 -02- 2015 I ,-~" "'" Hlavná 73""''' 080 O l Prešov
10)11..flrilOllr 

!<rid_IbI...... _ 

Prešov 16. 02. 201 5 

Vec : 

Námietka. 

Mária Volčková. C N podávam námietku a zároveň loulo 
cestou sa chcem vyjadriť k Vami. že už schv:ilenej oprave miesta umiestnenia kontajnerov na 
odpad. Schválili sie opravu pôvodnej ohrádky umiestnenia kontajnerov na odpad s tým že 
k exisrujúcej ohrádke na ulici Budovateľská 2 vedľa vchodu pripevnite dvierka na 
uzamykanie. O tejto sku!OČnosti som bola infonnovaná cez tretiu osobu. Mám dojem, že 
niečo sa snaž[te doridit', čo samozrejme oceňujem, ale bez vyjadrenia občanov , ktorých sa 
tento problém bezprostredne týka. 

Vyjadrenie : 

Môj byt sa nacMdza na l. poschodl menovaného obytného domu a vedľa obytnej 
steny mám smetisko. Nielen ja, ale aj v!etci obyvatelia vchodu Budovaterská č . 2, ako aj 
oproti starý blok, ktorý susedi s našim domom, to už jc ulica Pavlovičovo námestie. Samotné 
umiestnenie miesta kontajnerov na odpad už pred tridsiatimi rokmi bolo vybrané nevhodne. 
už ako po estetickej stránke, tak aj po zapáchajúcej stránke. 

My občania uvedeného vchodu sa snažíme IO miesto uloženia odpadu upratovať, ale 
v poslednom čase je to už nad naše sily. Vo zvýšenej miere, tam cbodia neprispôsobivi 
občania nášho mesta, odpadky porozhadzujú okolo kontajnerov. Ďalši spoločenskl unavenl 
občania, ktori kráčajú z pohostinstiev si pri našich kontajneroch robia malé aj veľké potreby, 
behajú už tam aj hlodavce. Môžete sa a zvlášť v letných mesiacoch prfsť pozrieť, aký tam je 
smrad a veľké muchy. To všetko svinstvo sa samozrejme vzduchom šíri do w ich bytov. 

Ja navrhujem celé miesto na uloženie odpadových kontajnerov posunúť trochu ďalej 
od cesty, urobiť mriežkovanú klietku, niečo na spôsob, ako ste to dorieJiIi za našim blokom, 
ktorý susedí so železničnou tra!'ou a do budúcnosti už na danom mieste treba začať uvdovať 
o dákej podzemnej odpadovej šachte. 

28. Agavová ,Prešov 

1. Žiada oprav it' prístupová komunikácie na ulici Zápotockého. 

2. Osvetleni e na komunikáciách. 

VMČ priamo infonnoval občana. 
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29. Chudá ,Prešov 

I. 	 Oprava chodníka na ulici Jarkovej. 
2. 	 Parkovanie na chodníku pred objektom, parkujú tam vozid la Taxislužby. 
3. 	 Rozpadáva sa dlažba na zastávke pri Bagetárii. 

4. 	 Oprava ulice Hlavnej by nemala byť financovaná len z VMČ čA . 
5. 	 Problém z prevádzkou Ponorka - rušenie nočného kl'udu . 
6. 	 Ďalšie požiadavky, fakty a dokumentácia v kap itole Internetové a písomné požiadavky 

VMč priamo odpoved' p. Kužma. MsP kontrola parkovania MsP. 

30. VužĎak, Prešov: 

Opätovne žiada o opravu vnútroblokového priestoru na ulici 17. novembra 2-8. 
VMČ žiada vyčíslit' prostriedky na opravu. 

31. Krupková ,Prešov 

I. 	 Nesvieti VO na ulici Kúpeľnej ry. Gaton odovzdalo parkovacie plochy a nepreviedli 

osvetlenie do majetku mesta. 


2. 	 Lavi čky a pieskovisko opravil' a dosýpať. 

3. 	 Predaj majetku? Ako mesto mohlo dovoliť zmenu ryužitia prevádzky. 

VMČ k bodu č.l si žiada preberáci protokol k uvedenej veci a nýsledne zaujme 
stanovisko. K bodu č.2 pieskovisko dosypat' a Lavičky opraviť. Bod č.3 preverit' 
príslušný odbor a informovat' VMČ a občana. K bodu č.3 žiada prislušný odbor aby 
zaujal stanovisko k funkčnému využitiu priestoru prevádzky, zároveň či je tam povolená 
prevádzka záložne. Ak áno doložit' kópiu žíadosti a povolenie na prevádzkový čas. 

32. Mádzik Jaroslav, Prešov: 

I. 	 Aké sú nové informácie z riešenia problému Vodárenská veža. 

VMČ priamo odpovedal na VMČ. 

33. Cyril Jurč, Prešov: 

I. 	 Zle rozmery namerané v geometrickom pláne. 
2. 	 Ulica 17. novembra odkúpenie pozemkov pri dome. 
3. 	 Tarifa MHD je nedemokratická pre občan ov ZŤP a dôchodcov. 

4. 	 Opraviť porfírová dlažbu v centre mesta - dlažbaje len voľne položená - nie je 


zabetónovaná. 


VMČ odpovedal na bod č.l ,kde preverí situáciu a bod č.2, oprava stanoviska na : 

odpredat' pozemky s vecným bremenom prechodu pre parcelu 5933/26 prechod pre 
užívatel'a parcely 5933/25 a 5933/24 prechod pre užívateľa 5933/25. Oslovit' všetkých 
štyroch majiteľov pozemkov aby súhlasili s podmienkami a následne im to odpredat'. 

Výbor vyjadruje opravu a zaujíma kladné stanovisku k odpredaju pozemku pre p. 

Brandysa, z ulice 17. novembra. K bodu č.4 žiada príslušný odbor O zmonitorovanie 
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s fotodokumentáciou stavu poškodenia porfírovej dlažhy ( doložit' na VMč do 
najbližšieho zasadnutia) a vyčísliť sumu na opravu. 

VMCč.4 

Cyril Jurč 

I.žiadam zodpovedných pracovnikov Mestského úradu v Prdove o zdôvodnenie, ako j e IO 
možn~, že z listu vlastníctva Imojej dcéry 1 Č. 420 bolo odplaaných 4 m2 zastavenej plochy, bez 
súhlasu a vedomia vlastníka. a tie teraz sú na liste vlastnlctva mesta Prdov. Prosim o 
zdokumentovanie vakom termíne dofio ku zmene tohto údaju I a oie lcn na jej liste vlastníctva f a 
kto nariadil tmilO vklad do ka1as1nl v PreIove . 

Tento domček odkúpiti moji nebohl rodičia od Mes1ského ~ho výboru v Prdove.. A v 
tejto zmluve pod bodom č.6 sa pik : Nebnuleľnosť sa predáva bez tiarch a právnych ""vad, a 
po2lOmok sa predáva v celkove výmere 326 m2, z tohoI35 m2 záhrada. A za túto výmeru rodičia aj 
zaplatili. A ako je to možoé, že po2iOIDOk pod scbodtskom do pivnice nebol predaný, lebo schodisko 
nie len do domu ale aj do pivnice spolu . pivnicou patrilo k domu. ZorovelI tiadam, aby mi bolo 
vysvetlené čo sa SI8.Io s pozemkom vo výmere 191 m2, ktotý pod člslom 3328 bol zapisany v 
pozemnonoknifnej dpisniei na EN 2967/97 , 2967/92 a ako je to momé že ICr1IZ pod člslom 593 1/ 1 
je na liste vlastnlctva M .... Prdov. 

Zárovcl\ Vás upozorňujem, že jednodive opravené výmery na listoch vlastnictva 
nezodpovedajú rozmerom domčckov, lebo krajne domčcky sú Mie a preto by mali mať zapisanu 
výmeru vlčliu ako stredn~ ale je to naopak a tak isto aj plochy pred nimi . A neraz sa swo:dné 
parcely prelaývajú. 

Ďalej žiadam opraviť Gisplan mesta Prdova, ktorý je v počllačoch mestského úradu tak aby 
miestna cesta neprechédzala cez verandu náiho domu, lebo vyzerá tak , že venmda je postavená do 
cesty a mnoh! neprajníci to môžu využiť. 

2. Na vyjadrenie VMC k odpredaji pozemkov pri domčekoch jednotlivých majiteľov lcn 
.oľko : Myslim si ,že žijeme v demokratickej spoločnosti a je vecou každ~ho majiteľ. či odkúpi 
po2lOmok pri domčeku alebo nie. Je to jeho slobodné rozhodnutie. A neviem ak~ SÚ práva výboru 
ale veta, alebo v!lctci alebo nikto neobstoji . Lebo sa neodpredáva jedná veJka parcela na ktorej sa 
podieľaju včetci a je neliteľná . 

34. Kompas. Prešov: 

I. 	 Detské ihrisko je znečistené , mesto sa vôbec nestará o údržbu. 
2. 	 Autobus MHD nestoj í na ulici Plzenskej . 
3. 	 Stromy orezať alebo odstrán iť . 

VMČ priamo odpovedal občanovi k bodu č.l. Požiadavka č.l, zvážit' DP mesta Prešov 
o zriadenie zastávok MHD na uvedenej ulici - oboznámit' VMČ do najbližšieho 
zasadnutia. K bodn č.3 orezať stromy poprípade odstrániť poškodené stromy. 

35. David Crawford, Prešov: 

I . 	 Prevádzka Ponorka, Goriazana sú zdrojom rušeni a nočného kľudu na ulici. 
2. 	 Návštevníci prevádzok za dažďa stoja pod strieškou a močia na dvere. 
3. 	 Pred domom mala byť osadená zábrana aby znemožnila nelegálnemu parkovan iu, to sa však 

nestalo. 
4. 	 Nevidel osadiť blokovacie zariadenie na vozidle, ktoré nelegálne parkuje po 17.00 hodine. 
5. 	 Skupinky požívajú alkoholické nápoje vonku bez trestne. 
6. 	 Taxikári parkujú na územ í mesta zdarma. 
7. 	 Uvažuje podať sťažnosť ombudsmanovi. 
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8. 	 Ponorka, Goriciana, Pizza na rohu majú predlženú pracovnú dobu bez toho aby sa mesto 

poradilo s okolo bývajúcimi občanmi. 
9. Prevádzka Pizza má prevádzkovú dobu do 04.00 hod. 

la. Žiada iba ochranu práv osoby. 

VMČ priamo odpovedal občaoovi k bodo č.l. Požiadavky p. Crawforda riešit' spoločne 
s paoi Cbudou,jedoá sa o tie isté problémy. VMČ oboznámit' s riešením. 

II. Na vedomie 

Mesto Prešov jednotlivé odbory na vedomie p. Ing. Fedorčíkovej Renáte list 
č.92089/28/20 14. 

III. Odpovede 

Mesto Prešov jednotlivé odbory odpovede občanom - odpoveď na požiadavku: 

Rok 2014: 409,416,4/14, 

Rok 2015 : 1,2,3,4,5,6,8,9, l O, 11,12,13,14,15,16,17,18, 20,21,22,24,26,28,29,30,3 1, 

32,33 ,34,35, 36, 38,39,41 ,42,44,48,52,54,55/4/15 


IV. Stanoviská 

9. 	 SSR vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k zámene pozemku. 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovatel' návrb ~revádzkovébo času 

I I Knihkupectvo LITERA, Hlavná 29 Po - Pia 07.00 h  19.00 h 

Literatura s.r.o. 080 O I Prešov So zatvorené 

zmena prevádzkového času 

21 	 Choco Pralinky, Hlavná 137 Po, St, Pia 09.00 h - 12.00 h 12.30 h - 18.00 h 

DeepBrown S.r.O. 080 Ol Prešov Ut, Št 09.00 h - 12.00 h 12.30 h - 17.00 h 

zmena prevádzkovate/á a prevádzkového času So 09.00 h - 12.00 h 

31 Pánske odevy a obuv JANTEX, Hlavná 87 Po - Pia 09.00 h - 17.30 h 

Štefan Kozák, 0660 I Jasenov 103 So 09.00 h - 12.00 h 

nová prevádzkareň 

VMČ súhlasÍ. 

10. SMaE vyžiadanie stanoviska na list č . M2620/2015 Č. zázn. 13034 od VMČ Č. 4 na 
prenájom nebytových priestorov Ul. Požiarnícka. 

VMČ súhlasí, podmienky prenájmu a ceny stanoví príslušná komisia. 
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II. SMaE vyžiadanie stanoviska na list Č. M2620/2015 Č. zám. 13034 od VMČ Č. 4 na 
prenájom nebytových priestorov MUČO. 

VMČ súhlasí, podmienky prenájmu a ceny stanoví príslušná komisia. 

12. SMaE vyžiadanie stanoviska na list Č. M2670/20 15 Č. zázn. 13032 od VMČ Č. 4 na 
prehodnotenie nájmu nebytových priestorov Ul. Hlavná. 

VMČ odporúča najom prehodnotit' s prenajímatel'om t.j. správcom majetku 
s prihliadnutím na ponechanie uvedenej prevádzky. 

13. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre 
stavebné povolenie. 

VMČ súhlasí. 

14. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadosti o stanovisko k investičnému 
zámeru. 

VMČ súhlasÍ a a odporúča investorovi riešit' príjazd cez areál NsP. 

15. SMaE vyžiadanie stanoviska na list Č. M1l33575/2015 Č. zázn. 138/261/2014 na 
základe odpovede z uvedenej sekcie. 

VMČ na základe stanoviska SMaE nesúhlasí s odpredajom pozemkov nakol'ko sa jedná 
o nelegálne stavby. 
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V. VMČ požaduje a informuje 

5. 	 Opätovne - Opraviť alebo odstrániť zábradlie na ulici Kúpel'nej pri bývalej Pol'nobanke. 
Požadujeme odpoveď s termínom realizácie. 

6. 	 Výbor schval'uje z rezervy finančné prostriedky na: 

a) 	 Parčík Vajanského - stavebné práce - 15 865,45 € 

b) 	 Projektová dokumentácia l7.novembra 144-156 suma 25.000 bez DPH ( 30.000 
S DPH) 

e) 	 Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulíc a vnútroblokov: 

Kováčska - v sume 3.000 € s DPH 
SDH v sume 3.000 € s DPH. 
Tarasa Ševčenka v sume 3.000 € 

d) 	 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na revitalizáciu trávnatých plôch, prístupových 
komunikácii a osvetlenia vo vnútrobloku Zápotockého a následne výstavbu osvetlenie 
v sume do 17.000 €. 

7. 	 VMČ č.4 požaduje spracovať rozpočet pre financovanie mestskej časti. 

8. 	 Oprava lavičiek na l7.novembra 82 - 84, presun lavičiek z pod okien vo vnútro bloku 
k detskému ihrisku, poprípade ku pieskovisku po zvážení.. 

9. 	 Znečistené priestory za Šuma nábytkom som zaslala p. Semanovi a požiadala o 
upratanie. 

10. VMČ informuje o Harmonograme vývozu. spôsobe pristavenia a nakladania do 
VOK- ov pre Jarné upratovanie: 

Dobrý dei'í. 

V prílohe zasie larne Harnlonogram p ristavovania VOK - o v 

s požiadavkou o j e ho prerokovanie n a zasadnutí Vášho VM C. 


V pripade doplnenia požiadaviek na navia c pristavovanie žiadame 

ZaZl"laluen.ať v Zápisnici VMC a zaslat' aj tla doplnenie na tunajšom 

oddelení. 


Súčasne Vás žiadame Vaše doplnen ie ž ia dame zaslať do 9 .3.20 I S na 

spracovanie na e-nlaílovu adresu { HYPERLINK 

"mailto:Stanislav.sen1an@presov .sk" } . 


Začiatok JARNÉHO U 'PRATOVANIA 2 0 1 5 je v ten:n i n c o d 11.3.2 01 .5 

Za 	 MsÚ v Prešove 
Odd. KSaSľJ 

Ing. Stanislav Seman 
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II. cyklus od 18.03.2015 

Lokalita Mesto 
Budovatel'ská 3 I ks 
Pavlovič. nám 29 do dvora I ks 
Pavlovič. nám 5 - 13 I ks 
Križ. T.Sevčenka - Stefánikova I ks 
Zápotockého 3 - 13 l ks 
Ho\l6ho . S.f.rikové· vnútro blok l ks 
Križ. Dilongov. - Moyzesova (pri vcži ) l ks 
Križ. Burianova - Moyzesova l ks 
Šafarikova 3· 7 I ks 
SDH garáže, pri SOU I ks 
Požiamické 18 • do dvora I ks 
Križ. lanou!k:ova  Mudroňova t ks 
Sabinovské - Kotrádova, roh ulice l ks 
Sabinovská - parkovisko Zlatý bažant l ks 
Lesík delostrelcov - k amfit.- roh parku 1 ks 
Križ Č.p.jevova - Milk Agro l ks 
17. novembra 94  100 vnlitro blok I ks 
17. novembra 166  168 I ks 
Sedliackeho povstania - parkovisko l ks 
Križ . Železničiarsk. - Zéborského I ks 
Hviezdoslavova 4 l ks 
Križo•. ZApadni križovatka l ks 
Jesenského - BeZtUČOva - križovatka I ~s 

SpoJu pristaveaýcb VOK 13 ks 

Lokalita ŠalKovIk 
Sekčovská -Iportový areál l ks 
Hrony - začiatok ulice l ks 

Spolu pristavenýcb VOK 2 ks 

Celkom prbtavenýcb VOK za II. cykl.. 25 ks 
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Informácia pre zverejnenie Harmonogramu: 

Pre jarné upratovanie vmeste Prešov ajeho okolí bude pristavených celkom 95 ks 
VOK-ov. 

Doba pristavenia VOK-ov počas jarného upratovania bude na dobu max. 7dnL 

Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať: 

Objemný odpad zdomácnosti a verejných priestranstiev - nábytok, koberce, matrace, vyradenú 
sanitu ... 

))0 rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyyatelia ukladať: 

Biologický rozložiteľný odpad: 

- tráva, lístie, odrez.ané ča~ti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny... 

Tento odpad môžu obyvatelia uložil' vedra konwjnera, prípadne na zberné dvory na ul. 

Bajkalskej 33 aJesennej 3v areáloch TsmP, a.s. 


Ostatné odpadv: 

- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, pračky , 


sporáky, mikrovlne rúry, vysávače, osobné počítače, pneumatiky z automobilov... 

Tento odpad môžu obyvatelia uložiť len IIa ;berné dvory na ul. Bajkalskej 33 a jesennej 3 v 

areáloch TsmP, a.S. 


Informácie a požiadavky na doplnenia: 

Kontaktné osoby: 

TSmP, a.s.: stredisko OHVÚ 051/77 329 20 
Rudolf Bajus I bajus@tsmp.sk 
dispečer dopravy 918877 791 

MsÚ Prešov odd. KSa SU: Ing. Seman, odbo ref. odd.31 OO 280 I stanislav.seman@presov.sk 

VPrešove dňa 24.02.2015 

Bajus Rudolf 
dispečer 
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VI. Internetové a písomne požiadavky 

4. Vážení poslanci mestskej časti č.4 , 

týmto Vás znova žiadam o pričlenenie finančných prostriedkov na realizáciu dole uvedenej 

požiadavky. 

Minulý rok som podala túto žiadosť, na ktorú som nedostala ani len odpoveď od vtedajších 

poslancov ... . 

Stanovisko sekcií mesta Prešov, ktorých sa to týka je súhlasné, chýbajú "už len" financie a 

projekt. 

A to záleží od Vás. 

Doleuvedený rozpočet je len približný, presný bude v projekte./Štúdia a rozpočet v prílohe/ 

Bola by som rada, ak na to mesto nemá plnó sumu, aby sa realizovalo aspoň po častiach, 


najprv projekt Ing. arch. Ligus má podklady a je oboznámený so situáciou! a realizácia 

postupne. 

Je to momentálne bezplatné parkovanie pre verejnosť v centre mesta pred blokom, a 

devastácia pozemku pokračuje./vid príloha fotografie/ 

Pred pár rokmi sa našli prostriedky na úpravu a vybudovanie parkovacích miest na SDH 

medzi blokmi, na naše, ktoré je viditeľné z ulice už nie! 

Verím, že aj Vám záleží vakom prostredí žijete a pomôžete vyriešiť túto situáciu, ktorá nie je 

peknou vizitkou blízkeho centra mesta. 


Vopred ďakujem za odpoveď a pomoc 

s pozdravom 

Eva Knapíková 


"'" 
o\WILfmTA 

""Hl wrA It It 

1 

REKONSTRUKCIA UlICNEHO PRIESTORU· UPRAVA PARKOVISK· DOSAOBA UlICNEJ AlEJE 
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2.Dobrý deň pani Mgr. Langová, 

Dovolila som si Vás osloviť, ako našu poslankyňu za mestskú časť č.4 a chcem Vás poprosiť 
a Vašich kolegov, aby ste nám pomohli vyriešiť holubov, ktorých je tu neúrekom. 

V októbri minulého roku ste nám dali postaviť krásne detské ihrisko, kde sa deti hrajú, ale je 
tam veľa trusu z holubov. Holuby nie sú zdravé, špinia nám strechy, ktoré sme si dali za 
veľké peniaze urobiť, akurát v bytovom dome MDŽ Č. I strechu nemajú opravenú a niekto z 
nájomcov otvára strechu, kde sa holuby zdržiavajú. Oslovila som pána Mihaľa, aby strechu 
uzavrel, nemá záujem. 

Pred rokom sme oslovili telefonický niekoľko inštitúcii , ale nikto nechcel holubov riešiť. 
Požiadali sme aj Lesnicku školu, aby nám tu pravidelne púšťali sokolov, čo aj pomohlo, ale 
pokiaľ holuby majú kde prespávať nemáme šancu sa ich zbaviť. 

Bola by som veľmi rada, ak by sa našlo riešenie, ako sa zbaviť chorých holubov. 

Ďakujem a prajem pekný deň 
Revická Ľudmila 

VMČ žiada oslovit' príslušný odbor mesta a riešit' situáciu občana. Oboznámiť z riešením. VMČ 
žiada príslušný odbor o odpoveď s ríešením. 

5. Požiadavka Pav10vičovo námestie Č. 41 - 45 

Požiadavka do zápisnice v marci - týka sa obyvateľov Pavlovičovho námestia 41 - 45, chcú 
ostrihať kríky v zadnom dvore, ktoré sú prestarlé. Potr"hui 
naším bytovým 
domom. 
Pavlovičak 41
45 na zadnom 
dvore. Výdreva 
je prestaria a už 
to nie sú kriky 
ale doslova 
stromy a 
nekvitnú ako 
majú. Ideálne 
by ich bolo 
omladiť pílou 
na 10 cm ešte 
pred začiatkom 
vegetačného 

obdobia. Aby sa 
na jar nanovo 
opukali. 
DAKUJEM 
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VMČ žiada orezat'. 

6. Dobrý deň pani poslankyňa Langová, 

Nakoľko sa nemôžeme zúčastniť stretnutia výboru mestskej časti č. IV. , prosíme Vás o 

predloženie našej písomnej žiadosti a fotodokumentácie . 

V prílohe tohto mailu Vám posielam súpis požiadaviek, o ktorých sme rozprávali na našom 

stretnutí. 


Ďakujeme pekne. 

S pozdravom 

Koco, Mikluščáková, Keruľová 

Žiadost' zástupcov vlastníkov bytov na U1.17. novembra 116, 118, 120 v Prešove 

Komu: Poslancom výboru mestskej časti Č. IV. Prešov 23.02.2015 

V úvode sa chceme poďakovať pani poslankyni magistre Langovej za to, že si našla čas 
a prišla osobne vypočuť naše požiadavky. Tieto spolu s fotodokumentáciou predkladáme 
poslancom výboru mestskej časti Č. IV. a veríme, že sa nimi budú nielen zaoberať, ale ich aj 
vyriešia. 

1. Orezanie prebujnených listnatých stromov a vŕby. 

2. Výrub nebezpečne nakloneného ihličnanu pri vchode č.120-118. 

Výrub dvoch ihličnanov medzi vchodom Č. 118 a 116. 

Odôvodnenie: Všetky tri ihličnany sú vyrastené do vysokých výšok, jeden z nich je veľmi 


naklonený a všetky stoja veľmi blízko pri bytovom dome. Sú dôvodnou obavou o bezpečnosť 


obyvateľov a ich majetku. 


3. Odstránenie dvoch nefunkčných lavičiek, ktoré nikto nevyužíva. Slúžia na 

zhromažďovanie sa bezdomovcov. 


4. Zriadenie parkovacích plôch vo vnútro blokoch. 

Nakoľko tam parkoviská nikdy neboli vybudované, vlastníci bytov svoje autá parkujú na 

trávnikoch. Týmto sa ničia trávnaté plochy v okoli bytových domov a stále viac sa ukrajuje zo 

zelene, ktorá bola príznačná pre túto časť mesta. 


Ďakujeme za pochopenie a vyriešenie našich požiadaviek. 

Zástupcovia vlastrúkov bytov na Ul. 17. novembra 116, 118, 120 v Prešove 
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VMČ žiada zaujat' stanovisko príslušného odboru, riešit' problém občana, oboznámit' 
VMČ o riešení na najbližšie stretnutie VMČ. 

na opravu a zabezpe če nie trávnika 


napr. betónové kvetináče, 


zábradlie alebo iný prvok 
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VMČ žiada odpovede na v§etky otázky v príslušnom bode s navrhnutým riešením. 

4. Brozák, 

Orezať konáre stromu, ktorá zasahujú do objektu ( strešných okien a fasády). 

VMČ žiada pomôct' občanovi a oboznámit' s riešení a termínom. 

7. Požiadavky (ng. Renáta Chudá, - VMČ č.4 -	 2.3.2015 

l . Opakovane 	 chodnika na Jarkovej ul. pred domami v úseku medzi 
Weberov ou a Tkáčskou ul. Táto 
požiadavka bola na VMČ prednesená 14
krát za posledných 18 mesiacov od 
viacerých občanov , viac krát prisľúbená 
oprava, vyčlenené financie , ale oprava 
doteraz nerealizovaná Ide najmä o chodník 
pred domami Jarková 21 a 25. 

2. Jarková ul. - úsek medzi Weberovou a Tkáčskou ul. - na chodníku pred domami č. 19, 21 

23 parkujú autá cez deň aj v noci a tým ho poškodzujú. Aj taxíky (najmä v noci a cez 
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víkendy - keď je parkovanie zadarmo), urobili si v tejto časti Jarkovej ulice stanovisko 

pre taxi, ale nie je tu dostatok parkovacích miest pre tento účel. S prevádzkovaním taxi je 
spojený vyšší ruch na ulici v nočných hodinách spôsobený autami, samotnými taxikármi a 

ich zákazníkmi, čo pôsobí rušivo. Žiadam o umiestnenie parkovacích zábran na chodník a 

vymedzenie parkovacích miest pre taxislužbu na inom, vhodnejšom mieste. Taxislužba 
Alfa taxi má dispečing na Jarkovej ul. 2 a taxikári sa akosi rozhodli , že čast tejto ulice 

pred budovou je ich stanovisko. Nevhodné miesto! Na webovej stránke majú ako 
parkovacie miesto uvedenú žel. stanicu a Hlavnú ul. - Čierny orol. Viac foto ku 
parkovaniu v prílohe. Tento problém som viac krát predniesla na VMČ. 

Citácia zákona: 

8/2009 Z. z. 

zákon z 3. decembra 2008 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 19.1.2013 

§ 25 

(I) Vodič nesmie zastaviť a stáť 


q) na chodníku okrem pripadu podľa § 52 ods. 2, 


Osobitné ustanovenia o chodcoch 
§ 52 

(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak 
dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie 
alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s 
dopravným obmedzenim spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny S plateným 

alebo regulovaným státim. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze 

zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím j e však na chodníku 
povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka 

najmenej 1,5 m. 

3. Bolo by vhodné opraviť dlažbu 
Hlavnej ul.: 

na 

Hlavná ulica, autobusová 
zastávka Na Hlavnej pri 

bagetérii - je poškodená dlažba 

schodoch, 

na 

26 




Hlavná ulica chýbajúca dlažba na križovatke Svätoplukova a Hlavná ulica uprostred 

križovania ulic chýba dlažba- l kocka, videla som viac l'udi ako tam spadli ked utekali na 
autobus (pozerali na autobus a nie pod nohy). 

4. Odstrániť grafity - Hlavná 67 - pôsobí to rušivo: 

Príloha - Parkovanie na chodníku na 
Jarkovej ul. pred domamí Jarková 19, 21: 

Fotto urobené 2.3.2015 o 14 hod. - na druhej 
strane vozovky sú 2 voľné parkovacie miesta, 
ale taxi parkuje na chodníku oproti: 



Foto urobené 2.3.2015 o cca 21:30 
- taxíky na chodníku pred 
Jarková 19, 21 : 

28 



Ing. Fedorčíková Renáta, v. r. 
Predseda VMČ čA 

Zapísal: Ing. Varga Marek 
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Stavba: 
Objekt 

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác 
Rl!ltoAtlnlkda clMMlnlU ul. AkuII6Irho t 7.' 2
san.' '4 • 

Obdobie: 1.-30.9.2014 

Objednávatel: Mesia prejav 

Zhotovitel: J.V.S., • . r.o., Prelov 

Miesta: 

Kód pclofr/ popis cena cel<om Pm......,,! 

SpI8coval: 

Oátum: 30. 9. 2014 
,-------------------

ZOS!ltak Dodatok COIkové cena z 
rO<POČIU 

HSV Pnice. dodávky HSV 6935,141 0,000 0,000 0,000 6935,141 

I f 

6 

Zamnépnice 

Komunikácie 

3220,578 

2649,947 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

3220,578 

2649,947 

9 Oata!né konitn.d<cie a pr'Otce-búranle 939,059 0,000 0,000 0,000 939,059 

99 Presun hmOt HSV 125,557 0,000 0,000 0,000 125,557 

Celkom 6935,141 0,000 0,000 0,000 6935,141 

M 
J.o·,U.~" ..w

/IOIIiInIII1!
ulOm,., 

,,,,,4" · . IU..II~ @, 
S'Ir'aI\II 1 z 1 

_.,.,..~1f..oo..1Oi O("rvr 110 11 
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Súpis vykonaných prác Obdobie: 1.-30.9.2014 
stavboo: n, PN= C:IIOdaika UL lI;a"Ml,ho e7 ... ~ Objekt: "h""nlk , . 
Objednévatef: Mesto Pre40v 

Z/lO!oviler: JV.S., s.r.o., Prejav Sp!'BCOvaI: 


1 Miesto: Ddtum: 30. 9.2014 

I 

I !c. i KeN :KOd~ Popis I MJ ! Cena Gena celkom , Hmolnosf : Hmotnoor _an~ 


jedno_ . jednolXovä: cel<om (MJ)
~ 

HSV Práce a dodbk)l HSV 6935,141 69,650 

1 Zemné práco 3220,578 0,683
I 

i ! -, l' Odsfr6_le-l<ryIl>V1l1oclle do 20Q·.,2 zlca__ ~ :I 
l J. i_ 221 J113107122 dMmého, hr.l00do 200 mm, ~23500! _ /"'L 17.850j 8,209 146,5311 O,OOOOOi 0,000' 0,000 

f l 1 IOdSlránonie IOYIUV ploch. do 200 m2 aslala>1ll!ho. hr. IIfB\VY do i ! i 
~. 221 1113107141 ,SOmm. ~,09800t Im2 i 17,0001 2,586; 43,9621 O,OOOOO! 0,000 ' 0,000 

1 1 ' Vytrnanie obrúb icamenný<:h, , V)tJúran(m 1Ofta, Uhonový<:h, !' I,II U! 221 ,113204111 ~,04000t . m : 3.500/ 3,959 13,857, 0,00000' 0.000. 0,000 

il 
f i 

r l 4:=l=~ -j'222011~Odkopávt<aap~n....paženhhornine3, dol00m3 m3 : 10400; 4973: 517191 000000' 0000 0.000 

I lOdkOPávky a prekopŕl1<y~. Prtplalok kcenám z2 ' : I . 
i 5 1 001 1' 22201109 ,lepIVosI'hominyS , m3 l 1,2531 0,8451 l ,ose, 0,00000' 0.000 0.000 

~_ 001 i' 22201402 !Výkop vzemnlku na suchu v hornine l ,nad l00do 1000 m3 ; m3 '45,:300; 3,165' 143,375: 0.00000' 0,000 0,000 

L.z.~_..Jl!l.1 ,122301101 iOdkopáv'<s a pr~vIca nezapatené v hornine 4. do 100 m3-.i..!!'3 6,284 ' 10,217. 63,9991 0.00000 0,000 0,000

I I I I OdkO~vky a pre'opávky nezapa1ené. PrtpralDl< za I""ivoaf' , : 
f-.8 i 001 '122301109 IlOmlny4 , m4 1,879 1,009, 1,696' 0,00000 0,000 0,000 . ,

, ! r l ! lVodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny j , ,_~!_ 001 _ .. ~23011 02 jlr.14 V mnotstve do 100 m3 n...zdialenosť do 1000 m !m3 i 55,740, 3,365) 137,5651 0,00000' 0,000 0,000 

I I-~ i !Vodorovné premies1nenle výkopku po nespevnenej ces1e Zl! I 
lJ,QL _ 001 '162301112 ihomirlytr.l-4 vmnoblvedo 100m3 na vzdialena<r do looom i mS 55,7401 3,9661 221 ,0651 0,00000, 0,000 0.000 

i 
, 

'I i : . L I. Cena HmoIDQ'ť Hmotnosť Pmstavané
L~. , KCN !KOd polotky \ Pop's : MJ i Výkon jednoO<ová i Cena colkom • jednotl<ová ' celkom [MJ) 
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I 
) \ 

iVodOfOvn6 premiastnenle Yýkopku po _peynenej ceSIe z 
v mnotsl>e nad 10000 m3, 1>'1>- k cene za 

looom 

16 

17 

, 18 i
t:1 

1/ rI 
, 

, 21 I 

, 
22 ! 
23! 

-I 

. 24 , 

G5 i _ 
! l 
[26 

__ .. 

C. I 

001 

221 

221 

221 

592 

- R _ 


R 


221 


592 

-

221 

221 

221 

KCN 

5 KomunIkácie 

i liodkJad ~odrv~s__Im a Z~enjm po lhUlnenl : I 
564831 I I l hr. 100 mm : m2 

1567115113 iPodklad z betónu Ir. C eli OIV. 100 mm I m2 i 
! I~enieb.t dlUdfchr. 6 cm kom, prepe!fch vel. dloldlcdo 

596911114 10,25 m2 do lOikanad 20 m2 
 !m2 1 
5922!101951~_~. fklou 6 r' _á_ovIl,_
O (10120, 20120, 31Y2O, 3(V,JO0 Im2 1' 

9 Ostatné konštrukcie a pr6ca-bClranie 
:5080mI2 IPoplalok za sId~ovanie - bet6n, leMy, dla2dice (17 01) OStIné 

Ipoplatok za _dovanIe - biUlrnenové zmesi, uhorný dOdlt 

'508090212 idecl1tové Výrobky (17 03), ostatné 


i 'Osadenie zanonového. obrub. betón. s1Djatého s bočnou oporou 
_1917862111 lz betónuprosflého Ir. C 10112,5do fOlka ~ 

i~2174550 ,Obfub"'-kbe/MOVýA4-8(500x25Ox100) 1_ ' ks~ 
í iVOéorovná dopr~ sutiny so Zlc!enfm 8 hrubým urovnanfm~~ 
1979082213 ,vzdia_do l km 

!979082219 jPríPlalOk k cene za ka2dý cielil aj začatý l km nad l km 

: . Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

'979087213 Oraných hmOt 


99 ,Presun hmôt HSV 

!Kódpolo.fkyl Popis MJ 
, 

2849,947 
I 

50,0251 2,568: . 1281484 1 0,18907, 

88305 8325; . 7351391 023351 : 

' ! 
87000 4,303' 374,381 ' 0,16800, 

I
r;87ol ~ 1411,9831 0,13500, 
~~ 

939.059 
0,140; 16,000 2,24Oi 0.00000' 

1,666 16,000 __ 26,656 ' 0,00000 

, 
73 OOO! 6161 451 21 O 12584' 

147,4601 2,n2 408,7j9! 0.02200' 

j 
1,806 1,6041 2.6971 0,00000 , 

38.120 0,3401 12,28': 0,00000' 

,
1,806 ' 19,3871 35,013: 0,00000 ' 

126,657 

Výkon . Cena Cena celkom ; Hmotnosť 
JodnolloJvá , 1ednolková ' 

$6,5$7 

9,458 0,000 

20,620 , 0,000 

~ -,

-
14,616 0,000 

11,862' 0,000 

12,430 ____ 

0.000 0.000 

0,000 0,000 

V188 0000 

3.244 0,000 

0,000 0,000 

0.000 0,000 

0,000 0.000 

0.000 

Hrnotnosf Pr1>StiMIM,
celi<om IMJI . I_~_ 

strana. 2 13 
__~ce~_ ... M'lN1 101' f\\ i ~ ll.~~. -;.? 

~ clO 

,"'1'1"'·'''''''''' 



--

I 

I, 

• ~ 

• 
· 
~ 

f• 
~ 

"~ 

r 
~ 

~ 
--

f{ ""tJ 

;;: 
o U 
3 °I 

~-

~~ 
:::( 

,.. 
~ 


~§

f 
 .J 
•.. 
f 

1 
•,.. 

_4~ . 

cn 

~ !ll-... g:- " 
o 

8 
8 

ll! o 

fi 8 .



I 

, . {!~'- .s~?0 --" tuu,V"z-h.i. ~-,t.? 


I II .

PREBERAct PROTOKOL .0 ODOVZDANI 

~ 

A PREVZATI 
VEREJNEJ PRÁCE 

(alebo jej doko;nčenej časti) 

vereJllej práce 

1.10.2014 " Vybu~ovanie chodnn$tw."Š,k,14.t6t)'hO č,'l,a 9" ~ 
Názov dokonu..ej verejnej I'.,.~e .' . ,'I" . ,.' .., .., 

• Vybudova le chodnilC'ii:',m~lt~'~"'i~, !h.,' /'f ".-- . 
~el a technický opis verejnej práce: 

Stavebné práce na stavb~ : .. Vybudovani~ chodník~I!~i~llitóIYhoč, 7,": 9'~';s\l;k'dnešnému dňu aj fyzicky 
zreaJizované v unysJe odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Slavomír Sopúch, kpt. 
Nálepku 1450/10, 075 Ol Trebišov v mesiaci máj 2014. 

Zrealizov«li, sa tieto práce: 

výstavba chodnika, spe",:,enej plochy na OddYC~ úpravy na uvedenej stavbe: 

~i~~IiII_'" '. '," . 

spevnenej plochy 4,00 x 4,50 m, 

- revitalizácia zelene· zatrávnenie 

• obrubníky pri plote 

(Bliž!ia ~pecifikácia- viď projekt skutočného vyhotovenia) 

~ 

1 




, Kapacity zlsb04 výJtavbou 	 b) ()Statd hudo,"'Y a .tavby 

- víd' projekt skutočného vyhotovenia stavby - zlepšenie staw - vybudovauJm chodník. ku 
bytovému domu 

• 

. 
~ • 

Zodpo~ed»ý .tavbyvedácl 	 Zhotoviteľ: 


l V .S ., s.r.o., Pionilmika 24, 080 OS Prclov 

p. Karol TOID~e!k 

l'ToJ~ktant ( .p"covatd' PD ) 	 Projektanti vceleaýcb ČartI PD 

Ing. SlavOlXÚr Sopúch, Kpt. Nálepku 1450/10, 07S OJ Ing. Slavomír Sopúch, Kpt. Nálepku 1450/10,07501 
Trebilov . Trť!biäov 

Stavebný d~zQr 


Ing. Belo Koči! 


OzaAmcule k ohlúeuha stavebDých úprav: zo db 27.6.2014 vydala: Mesto Prclov 

'8/1042812014 -Mk 


~ 

ZmeDlllmebD6l1o povolenia zo dň. 	 vydaJ 

Zmluva podl'a Okbodného zŔkmlnfka zo dňa 08.08.2014 
~ 201400645 

I vrálaue - dodatkov 

2 



I 

'i;f;~;!l 


, 
T 

/
'Ďátum :ca&da pr'" podl'a zmluvy Dátum .kutočného za&tia prác DÁtum dokonl!enl. pnic podľa zmlu"l' 

Do 45 dní od odov7..daIUa staveniska 
19.8.2014 (2.10.2014) 19.8.2014 

D6vod)' nedodrfallia lebôtubtia .. dokoal!ellla ve~jaej price. 

Odchýlk)' od dokulUeDtjcie Il".,rcaej stavebným úndom .. Ich d&vody. 

Zmmy pow výstavby v zmy,le ZoD. 

ľodmlanky lkáJobnej prev'dzky atavby (verejnej price). 


- nie sÍl potrebné 


3 



L

)hodnoteale kvaJfty preberanej verejnej price (aJcb~ Jej dokon~.D.i častt) stav.bnikom (preberajúdm).. . 

• Práce realizované v primeranej kvalite 	 . 

/ 	 SóplJ ojedlulýcb drobných nedorobkov * lIedoatatkov zrejmý~b pn odovzdaní a prevzati verejnej práce 

lIIebo Jej doklloEenej časti 


. Nedorobok -ihriskový lnivnik pri vchode Č. 9 nie je ukončený . 

~ 

~ 

Dohoda o opatTeD.laeb • Iehotácb Dll OdstnlneDle nedorobkov a .edostalkov n8 verej aej prici alebo jej 
dokul....JfUCt 

Ukončenie nedorobku v tenn{ne 0010.10.2014 

ZaddaDá suma z dohodnutej ceny verejaej price do od.tráneJIi8 vRtkých nedorobkov a nedostatknv 
.. pnukázanla splnenia nalitatívnycb parametrov (. ). 

10% ro zmluvnej ceny fakturovanej hodnoty bude uvoľnené po uplynul[ 12 mesiacov od llreberacicho 
konania vový~ke693.S0 € bez DPH a bude uvoľn8ll&v zmysle ZOO. (2.10.2015) 

4 

http:vov�~ke693.S0


• • 

z"otoviteľa do objekt)' (lIuveni,k.o ). ciel'om odstrániť nedorobky a 

Stavenisko voľné 

tennlll vypratania llavnuka po 	 vereJn.j práce. 

Dňa 10.10.2014 stavenisko vyprntané. 

do'odauté podmienky. 

~ I • 	 týmto preberaclm protokolom o odovzdan! a prevzati stavby (dňom ukončenia preberacieho konania) 
zhotoviteľ odovzdáva a objc;dná.vate!' prebert predmetnú stavbu (chodník, vegetaOné úpravy) s tým, že 
ho wove/l dnc!ného dňa fyzický prebc.ni aj jeho vlaslIúk· užívateľ MsÚ Prešov SvS a vé, ktorému 
dielo bude rui.slcdne účtovne a dokladovo odovzdnné ešte aj interným samos!aIl1Ym IJTolokolom. 

o pr_ti dokumeJItjcle Ikuto&ébo ...... lizov.ala YeRjnej pnite. 

Zhotoviteľ stavebných prác odovzdá PD v zmysle podmienok ZoD. 

~ 

Projektová dokumentácia bude po dobu IO rokov archivovaná nn MsÚ v Prešove a úroveň l sada 
bude archivovaná správcom a ulivateľom objektu. 
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~' 
 ,
• 

Qd9y!dané dokbdy v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 

/ 

a) 	 7.úo.m o prebeOllli dokončených časlí, ledml/logických elép !tavby II subdodá"ok 
preberací protokol ~.30 12014 

b) doklady o knUte výrobkov a materiálov pouf.ivauýcb Ila stavbe (certitlkát, vyhlásenia 
zhody a pod.) 
atesty od použitych UUltcriálov, projekt skutOČIJ~Jto vyhotovenia stavby. stavebný denník, vyhlá.~enia 
o zhode 

e) 	 i:u~ dold.dy a dokumenty: 
• Pozealizaené zamerwrlc 

~ 

6 




Cena'podľa zmluvy o dielo 

,
•• 6935,14 € ( bez DPH) 

. cena podl'a zmluvy o dielo 8 32l,17 € (s DPH) 

... 

, o 

I 
• 

KOII«Dsi cena p~c 8322,17 € (vrátane DPH) 
I 

~ . KAl dňu zal!atlll preberllllla boli Termfll predlounia koneč"ej faJ<túry 
\o')"I1...""é ral<.tá.ry .. ",mu v li rpoJu 

O€ 10f2014 

z.íJ'll~q, lebot. ( kooeiDý dátum) 
I 

- 5 rokov na prilcc a dokončcné dielo od :uipisničného prevzatia stavby, - t.j . do 2.10.2019 

. 
Súp;" prll6h, IlIori tvoria Ileoddellteľuú .ú&!ť tohto protokolu 

~ 

Vy~ oiWlDlkov 

Záverom účasDlÍci konštatujú, že dňom ukončenia. preberacieho konania je ohjekt (chodnlk) už,vania 
schopný. 
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DAtum .koJlleala prebel'1lclebo kDuanlll 
l.UJ.261 4 

"", ',.-, . r, , .. .; .' """',,,",",,,"'7'" ,. -, •..,,... '''''-,1 "f""'il7JlJfil
'. ''. >. :\>.~.- .'i-- '~',r ~~::.~~ ~~)' ?:: ;'} >,' ~ď.~;~::\:;<.:.tť~~i@r 

' :1'. ::-,';\ I '. ',' ,,' .J, -.~"'~"",I ..,JJr, ,j.I_".",,_ " "I -.'0," ~ .~ 
. ___ .,' -·'.;.;"'f· ":'~·"':~.~;o" ·rL·';..... l. ~....A..' ,.l,...·'_n"'*.'~~ . 

IMe"o • prlHvisko I lPodpisFunkciA 

I 
ZUtupcovlazbotDVil.ra 

V.s. s.r.o., Ip. Anton Rolr.oäoý Iriaditeľ 
24 

08271 bipaIIY ľ,:..~. 

Uo'upoov\a ltavebnlk. , 
MESTO PRESOV IIng. Milena K?ll9J:člková Ivedúca odd.in. výstavby 
v za~pcnl ... Bdo ~. ,Stawbc1Ý d9zor 

MsÚ Pre§ov - SSR 
Prdov s-s B VČ 

MsÚ Prelo" SMI V 
MsÚ P~ov SSU , U 
Ostatní prhYanI 

úlfc~ tu~' 
Ing. SlavolDJ puch, !Jng, Slavor:nI Sopúch IProjelctnnt 

Kpt. Nálepku 1450, 

075 01 Trebi~ov 


Msr. Janetle Langová, jMsr- JtUIeIW Laaové Ipm.dP1ČU VMČ t. 4 

predsedníčka VMc:': č, 4 PhDr.1van Benko 
 Poslanci 

p. Stanislav Otega 

Ing, arch. Viktor Tkačfk 


Mostnici p.rebcnoci<ho konania 

:i&1i, o'tt ~'P_ 8 

http:ZUtupcovlazbotDVil.ra
mailto:�.~;~::\:;<.:.t�~~i@r


, 
pHtohai.l 

k preberaciemu protokolu Č. 15/2014 
(zoznam odovzdaoej techoickej dokumeotácle) 

- Im>jek.t ,kutočného v)'~otoveIria stavby, 
- certifikáty od použitých výrobkov o mater)álov 

porealiZ3Čné zameraní., stavby 

-, 



~t... s~r- ~tc..~~ 


., 
Z,_l!imica o I!reYZllti staveniska , ~.. 

naplsana v Prdove dňa \9.08.2014 v zmysle platných predpisov. na základe projektu stavby 

vypracovaného v 0512014 po obhliadke stavenisk.a s týnlto záverom: 


Odondlíva /investor/: Mesto Prelov. Preberá Izhotovítel'h J.V.S•• s.r.o., Prelov, 

v zastúpen! Mestský úrad - Sekcia P iODierska 24. 080 05 Prdov 

slrategickebo rozvoja, JarkovII 24. P~ov Zutúpeoý: p. Anton Rok,o§ný - riaditel' 

Zastúpený: Ing. Milena KoU!IIČ!ková p. Ľudmila KalinovA - 5tDvbyvedúca 


Ing. Belo Kočiš 

Stavba: .. Vybudovanie chodnIka ul. Telef'. čí.slo alJlvby: Tt.lef. čis!. investora: 

.!kUlté!Iti~ 1. 
0905490 234 051/3100220 

KatIlIter obl:e stavby: Obec: Knj: 

Pre~ovský- Prešov Pre§ov 
I 
l. Rozhodnutie o umit5toení stnb)' čCslo 2. Oznimenie k ohláseniu stnvebnej úpravy 

jIldD&cle: ~ÍlJo spisu: 
vydalo: Ohlásenie stavebných úprliv B/t042812014 - Mk >:0 dňa 27.6.1014 

Vydal: Mesbký IÍrad v PreJove 

3. Stavebn' ~iara urieD': 4. Právo Vltupu oa stavenisko aa udel'uje 

. MUli: 19.08.2014 Spracovanou PD. 
" zmysle podrrúenok ZoD 
~i. 201400645 zo dňa 0&.0&.20\4 

5. Sme .. ové 8 výlko\lé body 88 odonch\vajú lakto: 

Odovx.dá projektant stavby na požiadanie VD8 


6. Druh 8 vymedzeDIe staveniska: 

. Viô'••~ ul§kuHft)ilo f.. 7. 9~t. 

,. Podmienky priltupu na stannuk\): " 

- MieslDe obslužné komlUli.kácie Prešov --ul. Slrultétyho č. 7 II 9 

8. Rozhodnutie o rozk.o(Ulvlcc:: 

V prípade potreby v zmysle podmienllk ZoD zabezpeč! VDS 

9. Jednotlivé plochy staveniska: 
Zabezpeči zhotoviteľ prác v zmysle platných noriem, predpisova v zmysle projektovej 

dokumentácie. Vymedl.ené pOdľa PD. 

,--

http:Odovx.d�


sa aviZUje po 
7.abetpečiť poriadok, čistotu a bezpečnosť 'IIA stavenisku ajeho okolí. Prístup požiarnycb 
vozidiel. sanitiek, prístup do nehnuteľuos\I.· vrátAne časového úseku medzi ukončen{m 
a msUm jednotlivých pracovných smien. Pri požiadavkách tretieh osôb. 
ktorých požiadavka si vy".taduje osobitoe riešenie. zhotoviteľ vyzve stavebného 

n&. dori~ecie pOžiadavkv a sorávcom bytového domu. 
1l.lnveatoT prehJasuje o výskyte podzemnýc:b Intlnlerskych sieti: 

PrechAdzajú tieto vedenia: 
V rozsahu podľa podkladov spracovanej PD a informáci! prevádzkovateľa a správc\! 

12. Odovzdanie projektu stavby: 

Zhotoviteľ prevz.al l CD v rámci súťaže na zhotoviteľa +2 sady PD . 


stavby" zabezpeč! vytýčenie v~etkých JS a zodpovedá za ich prípadné 
po!kodenic. Zhotoviteľ zabezpetl označenie slavby, ktorého obsah odsúhlas! s odlx:rateľom 
vrátane údajov vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 39612006 Z.z. o minimálnych 

nB stavenisku. 
14. Posudenie sbivenlska I obl'adom na POV: 
Stavba: ft V~udovanie ehodnlka ul.. ~t'\Ih() 6. 1.9:;. sa bude realizovať ft riadiť podľa 
vecného a ~ov&ío nannonogrnmU:#Zhotoy,tbl' predloži investorovi do troch dol po 
prevzati staveniska. Prípadné čiastočn~ obmed7..enia, zhotoviteľ vopred dohodne so 
stave1:>ným dozorom ft správcom bytového domu. 

Prevzatfm staveniska nevyplýva stranám povinnosť reallzovat' stavbu. Jej 
realizácia je podmienená uzatvorenim Zmluvy o dielo a jej 
podmienkami, pričom aj táto zápisnica sa stane jej súcast'ou. Zastupujúce 
osoby prehlasujú, že boli splnomocnené v uvedenom rozsahu jednať 
v mene organizácii v záhlavl uvedených. 

Za Investora Ip«iatka II podplsf: Mesto Prešov, MsÚ Prešov - gSR --Ddd. investičné 
Ing. Delo Kočiš - stavebný dozor 
ZII Itllvebnd organizáciu 1~,~pis/:I.V.S., Pre!ov, Pionierska 24. Prešov 
p. Anton Rokašný - riaditeľ ' ~~. Ľudmila Kalinová - stavbyvedúca 
ĎalJl úČBstnlci: 

Ing. SlavomIr Sopúch - projektant 
Mgr. Janette Langová., predseda VMC č. 4 

kúplsnicl. 

http:prevz.al
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PROTOKOL O ZAOANI,VPREV2!Arl:f'REDMElV0ijS~AfíÁV.ANIA · 
"OPRAVA ABE.ŽN'\.ÚO(áBA" 

základe Dodatku č, 2 k rámCGv.ej zmluve 

-,·1' 

ZadäVaQbl~~~ale'ri .,: . , '.,'. , : . .... . :~ :/~f>,;;ifl~~~!\~~;"."~il~~}>. ; ,~~# ~' . .ď~~
'Mestopr~ov~~~j;I!Íi'.xe~ - . :;; : ~. ' ~: '~~~iij5.~l~~:~'[;;~h'c,;~, . . ' 
odbor8pnt"Ýrt\;el!1s:k~DAlll1#fel~lh.O:(j#. vfff.".: .,,:1,;, :1·o' ; '<'.·.~~»ď :" " , ' ' .. 

. -, l~all<~ 2'4, OÍlQ.. ÓťP~QV~ , " . " '. .' Plo~~~Z4';4-J~o.s-p.(~~OV 

~\úpený: Z~$~I1)t ; 

Ing.MtrQslav Vrbenský ,po~ton Rokď~flý _ 

,loQ. Kala!\na MaTärovti 


Predmet obstarávania, 
lokalita, ulIca: 
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FAKTÚRA ff '(III·/ ('c),If'"Osoft Pre§<iV 
, "IXJDÁVATfX 

J.V.S ., •• r . o .• ~~.iav FAKTÚM čis 10 201112392 
Dodacl list / KS OJ08 

P:L"on.i.-erlllka 24 C.d~jednávl<y S tr 180 

osa 05 J!rei.ov Z~ ka"t.ka 19121 

-Ill\nl<a':'VOB I'l',eA'ov 
 ODSERAT&t -=-=------------------------Il"o;t, 70608572/0200 01327646 
Le'lIN " 

o • ,', • 

:t~ČO{31~96,945 IC DPH:SK2020523Z~2 
: Olt :2020523'252 Mesto Prs'šav - Odbor 
,s ,Z:Ocldiel : , Sro v, Č. 19541P i' správy _k_no--.;&t.k':-,,,,.:.___-I 

~l\tJ'l':i(CA 	 i< 	 , 
080 01 \:~?~ -,J~ .~~~~:. ;~~.d.~;~~~, ;, ._=_ e 

Mesto Pre!ov - Odbor , ~ :. r.)1).Z"t;,· ,;;i _ H .;~ . lU!! ui, ' ",I.., 
08D tJl pre!ov 
DOPRAVil I ~__ Vyb,:.\vj!l; ---Il 
D~'tutn dodani,a, '·~'t{12 OtC: L~:!..hl: :~.I : ;l:'~.~~J ~' : . '/.'.;:r /-f. _(" 1 

l~ Ol'H: ....... _ . '''- _. "- I ..~
DAcunl vyhot'oVel1ia : 2"l<U: ICÓ , :l2764~ 
il 	 / .o.!l apl.atnoa·t,i : -------:l"6"" ,,,., , Účet: 

Út:u:ada; l'l'eyop,ný .príkaz l SAN,: 

bz~a.~~~i~ tkidAv<)oy 	 Poče't pdloh: 
~ ~. ' 

Fakru.... llj;,lrr~ , VÁ1!I ' na z'iI.·klade dolro{C'ných doHadov , 

za.. ~:Iili4PW1~. j>~~:%e : . . 

J'~;l>, :ijitl'ľ~.;l'!e""" - ~p~"".. , "r>Il,~J;61di & 829,3 7 


.:",' 

, 1t~PJ~:~t~,,}!~. ZA k.la d d~"'. 	 Dati Cena ~ daňo-u 

.'	S a~~~i '2:11':" ;t 5>829, ~'7 1.165 , 87 6.995,24 
Sa(j~ba , T 
Sad~bd "T 
Spolu ~ . 829, 37 1.16~,87 6.99~,24 Nl".. 
Vl'd~'''''ál')lie, p;rila tej z41oh.y Č. (~) 


Sa.d'ib.a \. . 

:lad.ob.. to 


/( 	 ~IÍIÍÁDE: 
S:.:d ,i:ba , 
Sad,zba , 

Zao krOh lent.e EUR 
K úhrade 6 995,2-4 EOR 

SitOVOM EUR Še.. t'ti.<iddev.le. tod.e:vä t'de1Jla·tplíť12. 	 l EUi\ - 30,1260 Sk 
210 738,60 Sk 

lf 1>~11>.de neu)'tr"p,en1a fakt~ry v lE<Jiote ·sphtn<>st1 Vás budeme 

. pel">-i·irdv,a-ť "ll"OSi Zd' JcaH!ý omdka1\y deti. 


.. ~ , 

'.... --~," 

pouflvateI progra.mu: J . V. S ., s.r. o. , Pre~ov stN 2 
Vyhotovil; Babu3čá kovA Ja"a Pečiatka a podp is 

, 	 , 
SUp.,S ?a ...c" 	 I 

~ 

O'aD. ,pt Ji1 ltJ-Z,."""" 1fJ1r tWAJSIr.,7 'L tJ 
•
, l. 
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http:progra.mu
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