
8 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

organizačno-právne oddelenie 
Mesto Prešov Hlavná 73 

080 O I Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným povereným vedúcim 

odborov MsÚ, 

náčelníkovi MsP 


Váš list číslolzo dIla Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NY./20l5/l088 10.3.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 - zo dňa 2.3.2015 
Zápisnica VMČ č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 10.3.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 10.4.2015 

Požiadavka Č. 94/4/15 - vo veci zriadenia linky MHD v smere od Holého ulice na 
Okružnú ulicu. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 19.2. v zápisnici); 
19. Klobušníková, Prešov: 
2. Požadujeme spoj na Okružnú ulicu v smere od Holého na Okružnú. 

K bodu č. 2 oslovit' DPmP, a. S., aby sa pokúsil o zriadenie linky. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 95/4/15 - vo veci neporiadku pod Tescom. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 19.3. v zápisnici); 
19. Klobušníková, Prešov: 
3. Za oplotením pod Tescom je neporiadok. 

K bodu č. 3 vyzvať majiteľa pozemku, aby vykonaločistu. 


Požiadavka odstúpená na vyhavenie MsP v súčinnosti s odhorom správy majetku mesta 

MsÚ 
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Požiadavka č. 96/4/15 - vo veci finančných prostriedkov VMČ č. 4 z roku 2013 a 2014. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod A: v zápisnici); 
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 odpoved' ani od jednotlivých oddelení MsÚ na moje požiadavky 
a podnety. Dostal som jednu odpoveď z oddelenia investičnej výstavby na požiadavku 
Č. 1/4/1 S evidovanú pod označením R-l 004/20 1 S z 12.2.2015, ktorá je alibistická. Pani 
predsedníčka výboru, ak by som mál nadštandardný vzťah s oddelením investičnej výstavby 
a s výborom MČ projekt by bol na vybudovanie chodníka na Hollého ulici už dávno 
vypracovaný, pretože finančné prostriedky z rezervy výboru v roku 2013 neboli vyčerpané vo 
výške II 300 eur. V roku 2013 z rezervy výboru neboli vyčerpané finančné prostriedky 
celkom 4 4871 eur. Podľa môjho názoru finančných prostriedkov je dosť, ale máme veľa 
pohodlných funkcionárov. Predsa II 300 eur, t. j. 340423 Sk nie je zanedbateľná čiastka. 
Ak by oddelenie 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 oddelení. Súčasné poznamenávam, že na základe podkladov z 
oddelena investičnej výstavby nebolo v roku 2014 vyčerpaných 3 211 € z rezervy výboru, 
ktoré sa mali využit" prospech občanov výboru MČ č. 4 a neodovzdal" na účet mesta. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 97/4/15 - vo veci opravy vnútrobloku na Škultétyho ulici Č. 7 a 9. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod B: v zápisnici); 

Emil Osavčuk: 


1:3: Na výbore MČ č. 4 v januári 2015 a vo februári 2015 poukázal som na praktiky aké sa 
uplatňovali pod vedením pani Langovej. Prioritou výboru v roku 2014 bolo opraviť chodník 
na Škultétyho ulici č. 7 a 9. Tento chodník do dnešného dňa nie je opravený za 8 854,97 € 
včítane PD. V rozpočte na rok 2015 je uvedená Škultétyho ulica za 8855 €, str. 79/121. Tomu 
sa hovorí transparentnosť? Dôkaz: foto č. I. z 16.2.2015. 
Za 8 854,97 € sa opravovalo celkom iné, ako bolo v uznesení MsZ pod číslom 495/2014 
z 20.2.2014. V uznesení nie je uvedené, že sa má opravovať chodník a terénne úpravy vo 
vnútrobloku Škultétyho Č. 7 a 9, ale chodník na Škultétyho ulici za 2 000 €. Opravoval sa 
chodník a terénne úpravy vo vnútrobloku Škultétyho 7 a 9. Namiesto bežného trávnika vo 
vnútrobloku sa použil nadštandardný trávnatý rolovaný koberec za jeden meter štvorcový 
4,066 € bez DPH a to bez ďalších prác, aby zarobila finna pána M. Stašáka? Trávnatý 
rolovaný koberec dodala finna Park ona, 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 vnútrobloku Škultétyho 
č. 7 a 9 nepoužila bežná šedá dlažba 20 x 1 O x 6 cm, ale betónová dlažba 20 x 20 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: [oto 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 in[onnácie 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". 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 
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Požiadavka Č. 98/4/15 - vo veci výstavby parkoviska na nádvorí Škultétyho Č. 7 a 9. 
(l. Požiadavky prítomných občanov , bod C: v zápisnici); 
Emil Osavčuk. 
C: Terénne úpravy dvora a chodníka boli ukončené 2.10.2014 za 8854,97 E. 
Pán Stašák, dňa 22.10.2014 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 1120111 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 E. 
V zápisnici z výboru MČ Č. 4 z 2.2.2015 som sa dozvedel , že výbor MČ Č. 4 vyhovel pánovi 
Stašákovi a súhlasí s prevodom časti pozemkov na základe predloženého GispIanu do 
trvalého bezplatného užívania za podmienok dodržiavania všetkých platných noriem. Pýtam 
sa a chcem vedieť akých všetkých platných noriem? Výbor MČ Č. 4 schválil tichu privatizáciu 
mestských pozemkov a súčasne potvrdil čiemu stavbu cca 60 metrov štvorcových a mestskom 
pozemku vybudovat" parkovisko vovnútro bloku Škultétyho číslo 7 a 9 v Prešove. V zmysle 
zákona Č . 211 /2000 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.2500/201 5. " 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. E. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ v súčinnosti 
s odborom správy majetku mesta MsÚ a odborom územného plánovania a stavebného 
úradu MsÚ 

Požiadavka č. 99/4/15 - vo veci devastovaných trávnatých porastov na Plzenskej ulici. 
(l. Požiadavky prítomných občanov, bod E: v zápisnici); 

Emil Osavčuk. 


E: Dokedy budú autá devastovať trávnaté porasty na Plzenskej ulici v Prešove. 
Dôkaz: foto Č. 2 z 24.2.2015. Na tento stav upozorňujem výbor MČ číslo 4, políciu a 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia roky rokúce a náprava nenastala. Prečo? 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP v súčinnosti s odborom dopravy, životného 
prostredia a komunálnych služieb MsÚ 
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Požiadavka Č. 100/4/15 - vo veci uznesenia zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupitel'stva v Prešove dňa 14.12.2011. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod v zápisnici); 

Emil Osavčuk: 


V prílohe zápisnice je uznesie zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 


v Prešove a faktúra Č. 201409243, ktorú požadujem odovzdať hlavnému kontrolórovi mesta 

na preskúmanie a o výsledku požadujem informovať VMČ Č. 4 a občana. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Útvaru hlavného kontrolóra mesta 


Požiadavka Č. 10114/15 - vo veci prechádzania nákladných áut cez Táborisko. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 21. 3. v zápisnici); 
21. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Prešov: 
3. Prečo prechádzajú nákladné vozidlá cez Táborisko, ak im to dopravná značka zakazuje. 

Jedná sa hlavne o ulice Dilongova a Vajanského. 

Bod č. 3 požiadať MsP a Políciu SR o dôslednejšiu kontrolu v priebehu dňa. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 


Požiadavka Č. 102/4/15 - vo veci porfýrovej dlažby. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 21. 5. v zápisnici); 
21. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Prešov: 
5. Porfýrová dlažba - dlažba je z Talianska. Niekde má byť 10 % z tejto dlažby. 

VMČ Č. 4 žiada bod 5 preverit'. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 103/4/15 - vo veci vyriešenia problému VKK. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 22. 2. v zápisnici); 
22. Božena Podrazová, Prešov: 
2. Poďakovanie mestskému majetku za vyriešenie problému VKK, požaduje aby bola 

oboznámená pri každej údržbe. 

VMČ č. 4 žiada k bodu č. 2 oslovil' príslušný odbor, ktorý má na starosti čistenie 

a oboznámit' o výsledku rozhovoru a riešenia VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Požiadavka Č. 104/4/15 - vo veci prevádzky v bývalých potravinách. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 22. 3. v zápisnici); 
22. Božena Podrazová, Prešov: 
3. Aká bude prevádzka v bývalých potravinách - vraj tam bude reštaurácia a herňa. 


VMČ č. 4 žiada k bodu č. 3 príslušný odbor nech sa vyjadrí, aká bude plánovaná prevádzka 

v danom objekte, alebo či bola podaná žiadost' o funkčnú zmenu využitia. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 
MsÚ 
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Požiadavka č. 105/4/15 - vo veci parkovania na Vajanského ulici z Metodovej 
ulice smerom na Duklianska ulicu. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 23. 1. v zápisnici); 
23. Petruš, Trudič, Košč, Jaščur, Prešov: 
1. Parkovanie na Vajanského ulici z ulice Metodovej smerom na ulicu Duklianska. 
VMČ Č. 4 priamo odpovedal p. Kužma. Premiestnit' značku ZS od rohu Metodovej ulice 
pred zelený pas, ktorý začína na Vajanského ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 106/4/15 - vo veci ničenia nádob na odpad zbernou technikou. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 24. 3. v zápisnici); 
24. Sekeč, Prešov: 
3. Prečo sa tak ničia nádoby na odpad technikou, ktoráju zberá, nie je to možné riešiť? 
K bodu č. 3 požiadat' TSmP, a. s., aby sa správali k majetku mesta ohľaduplne a aby 
vysypávanie odpadu prevádzkovali s čo najväčšou ohľaduplnost'ou. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 107/4/15 - vo veci opráv lavičiek vo vnútrobloku Kúpel'ná - Štefánikova. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 25. l. v zápisnici); 
25. Grejtáková, Prešov: 
l. Opraviť lavičky vo vnútro bloku Kúpeľná - Štefánikova. 

VMČ Č. 4 žiada uvedenú požiadavku vyriešit' prostredníctvom VPČ a uvedené lavičky 

opraviť. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 108/4/15 - vo veci prevádzok typu 24 hodín v obytných oblastiach. 
(l. Požiadavky pritomných občanov, bod 26. 1. v zápisnici); 
26. Škerlík, Prešov: 
1. Prečo vznikajú prevádzky typu 24 hodín (trebárs kebab) v obytných oblastiach. 

VMČ Č. 4 žiada odbor, ktorý ma na starosti prevádzkové doby nech doruči na VMČ č. 4 

zoznam prevádzok, ktoré súvisia s poskytovaním reštauračných, zábavných a herných 

služieb, ktoré majú viac ako 20 hodinový pracovný čas na území mesta. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Požiadavka č. 109/4/15 - vo veci kontroly prevádzkového času v prevádzkach na 
uliciach Svätoplukova a Hlavná. 

(l. Požiadavky pritomných občanov, bod 26.2. a 3. v zápisnici); 
26. Škerlík, Prešov: 
2. 	 Svätoplukova ulica je hlavný ťah medzi prevádzkou Ponorka a Čierny orol, cez víkend je 

neznesiteľná situácia v nočných hodinách. 
3. Na Hlavnej ulici nerešpektujú prevádzkové doby v prevádzkach rýchleho občerstvenia. 
VMČ č. 4 k bodu Č. 2 žiada zabezpečiť zvýšenú kontrolnú činnost' na Svätoplukovej ulici 
v uvádzanom čase - MsP. 
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VMČ č. 4 k bodu č. 3 požaduje kontrolu prevádzkových dôb MsP. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 110/4/15 - vo veci nefunkčných odkvapov na garážach na Šafárikovej 
ulici. 

(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 26. 4. v zápisnici); 
26. Škerlík, Prešov: 
4. Garáže na Šafárikovej ulici majú nefunkčné odkvapy - po prerábke jednotlivých sa nedá 

urobiť jednotný zvod. 
VMČ č. 4 zaujme stanovisko k bodu č. 4 po obhliadke spolu s odborom správy majetku 
mesta MsÚ a odborom územného plánovania a stavebného úradu MsÚ a pánom 
Škerlíkom. Stretnutie zorganizuje príslušný odbor mesta a oboznámi zúčastnených. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ v súčinnosti 
s odborom územného plánovania a stavebného úradu MsÚ 

Požiadavka č. 111/4/15 - vo veci problému s kontajnermi na Budovateľskej ulici č. 2. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 27. l. v zápisnici); 
27. Volčková, Prešov: 
l. 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, ktorý je z potrieb občanov. Uvedenú požiadavku som podala dňa 16.02.2015 osobne 
na podateľni. Príloha Č. 4. 
VMČ č. 4 v nasledujúcej zápisnici vyjadrí svoje stanovisko po porade s príslušnými odbormi 
mesta. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 22. l. v zápisnici); 
22. Božena Podrazová, Prešov: 
l. Budovateľská ulica Č. 2 problém kontajnery pripája sa k pani Volčkovej. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 112/4/15 - vo veci osadenia lavičiek vo dvore. 
(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 27. 2. v zápisnici) ; 
27. Volčková, Prešov : 
2. Osadiť lavičky vo dvore. 

VMČ č. 4 žiada lavičky osadiť po obhliadke a dohode s bývajúcimi občallmi. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 113/4/15 - vo veci opravy vnútroblokového priestoru na Ulici 17. 
novembra 2-8. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 30. v zápisnici); 
30. Vužňak, Prešov: 

Opätovne žiada o opravu vnútroblokového priestoru na Ulici 17. novembra 2-8. 

VMČ Č. 4 žiada vyčíslit' prostriedky na opravu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie strategického rozvoja MsÚ 
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Požiadavka Č. 114/4/15 - vo veci verejného osvetlenia na Kúpeľnej ulici. 
(L Požiadavky prítomných občanov, bod 31. I. v zápisnici); 
31. Krupková, Prešov: 
l. Nesvieti VO na Kúpeľnej ulici fy Gaton odovzdalo parkovacie plochy a nepreviedli 

osvetlenie do majetku mesta. 
VMČ č. 4 k bodu č. 1 si žiada preberací protokol k uvedenej veci a následne zaujme 
stanovisko. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Požiadavka č. 1154/15 - vo veci opráv lavičiek a dosýpania pieskoviska. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 31. 2. v zápisnici); 

31. Krupková, Prešov: 

2. Lavičky opraviť a pieskovisko dosýpať. 


VMČ č. 4 k bodu č. 2 žiada pieskovisko dosypal' a lavičky opravil'. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka č. 116/4/15 - vo veci predaja majetku a zmeny využitia prevádzky. 
(L Požiadavky prítomných občanov, bod 31. 3. v zápisnici); 

31. Krupková, Prešov: 

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

VMČ č. 4 k bodu č. 3 žiada: 
príslušný odbor preverit' a informovat' VMČ a občana.; 
príslušný odbor, aby zaujal stanovisko kfimkčnému využitiu priestoru prevádzky, 
zároveň či je tam povolená prevádzka záloŽlte. Ak áno doložit' kópiu žiadosti a povolenie 
IIa prevádzkový čas. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ v súčinnosti 
s odborom územného plánovania a stavebného úradu MsÚ a odborom ekonomiky 
a podnikania MsÚ 

Požiadavka č.1I7/4/15 -vo veci odkúpenia pozemkov na Ulici 17. novembra. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 33 . 2. v zápisnici); 
33. Cyril Jurč , Prešov: 
2. Ulica 17. novembra odkúpenie pozemkov pri dome. Príloha Č . 5. 

VMČ č. 4 k bodu č. 2, oprava stanoviska na: odpredal' pozemky s vecným bremenom 
prechodu pre parcelu 5933/26 prechod pre užívateľa parcely 5933/25 a 5933/24 prechod 
pre užívateľa 5933/25. Oslo vit' všetkých štyroch majiteľov pozemkov, aby súhlasili 
s podmienkami a následne im to odpredať. Výbor vyjadruje opravu a zaujíma kladné 
stanovisku k odpredaju pozemku pre p. Brandysa, z Ulice 17. novembra. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 
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Požiadavka Č. 118/4/15 - vo veci opravy porfýrovej dlažby v centre mesta. 
(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 33. 4. v zápisnici); 
33. Cyril Jurč, Prešov: 
4. Opraviť portyrovu dlažbu v centre mesta - dlažba je len voľne položená - nie je 
zabetónovaná. 
K bodu č. 4 žiada príslušný odbor o zmonitorovanie s fotodokumentáciolI stavu poškodenia 
porfýrovej dlažby (doložit' na VMČ Č. 4 do najbližšieho zasadnutia) a vyčíslil' sumu na 
opravil. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 119/4/15 - vo veci zriadenia zastávok MHD na Plzenskej ulici. 
(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 34. 2. v zápisnici); 
34. Kompas , Prešov: 

2. Autobus MHD nestojí na Plzenskej ulici. 
VMČ Č. 4 žiada DPmP, a. S., o zriadenie zastávok MHD na uvedenej ulici aoboznámit' 
VMČ do najbližšieho zasadnutia. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 120/4/15 - vo veci orezania, pr ípadne odstránenia poškodených stromov. 
(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 34.3. v zápisnici); 
34. 	Kompas, Prešov: 

3. Stromy orezať alebo odstrániť. 
K bodu č. 3 VMČ Č. 4 žiada orezať stromy poprípade odstránil' poškodené stromy. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 121/4/15 - vo veci osadenia zábrany k znemožneniu nelegálnemu 
parkovaniu na Jarkovej ulici. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 35. 3. a 6. v zápisnici); 

David Crawford, Prešov: 

3. Pred domom mala byť osadená zábrana aby znemožnila nelegálnemu parkovaniu, to sa 
však nestalo. 

6. Taxikári parkujú na území mesta zdarma. 

Požiadavky p. Crawforda riešit' spoločne s pani Chudou, jedná sa o tie isté problémy. VMČ 
č. 4 oboznámiť s riešením. 
(VI. Internetové a písomné yožiadavky, bod 7. 2. v zápisnici); 
7. Ing. Renáta Chudá, VMC Č. 4 - 2.3.2015 
2. 	 Jarková ulica - úsek medzi Weberovou a Tkáčskou ulicou - 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 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 
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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 maj ú ako parkovacie miesto uvedenú žel. stanicu a Hlavnú ulicu - Čierny 
orol. Viac foto ku parkovaniu v prílohe. Tento problém som viackrát 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 prípadu 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 J,5 m okrem zóny s 
dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným 
alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze 
zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodniku 
povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 m. 
Príloha Č. 12 - parkovanie na chodníku Jarkovej ulici pred domami Jarková 19, 21. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 122/4/15 - vo veci stanoviska VMČ Č. 4 k osobitnému určeniu 
prevádzkového času. 

(IV. Stanoviská, bod 9. 1. , 2. a 3. v zápisnici); 
9. 	SSR vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k osobitnému určeniu prevádzkového času. 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovatel' návrh 'prevádzkového času 

1/ 	Kníhkupectvo LITERA, Hlavná 29 Po - Pia 07.00 h -19.00 h 
Literatura s.r.o. 080 O I Prešov So zatvorené 
zmena prevádzkového času 

2/ 	Choco Pralinky, Hlavná 137 Po, St, Pia 09.00 h - 12.00 h 12.30 h - 18.00 h 
DeepBrown s.r.o. 080 O I Prešov Ut, Št 09.00 h - 12.00 h 12.30 h - 17.00 h 
zmena prevádzkovatel'a a prevádzkového času So 09.00 h - 12.00 h 

3/ 	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 


VMC Č. 4 súhlasi 

Požiadavka odstúpená na vedomie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 
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Požiadavka Č. 123/4/15 - vo veci stanovísk VMČ č. 4 k prenájmom nebytových 
priestorov a stanoviska k listu č. M/133575/2015 č. záznam 

138/261/2014. 
(IV. Stanoviská, bod IO. ll., 12., a IS. v zápisnici); 

IO. SMaE vyžiadanie stanoviska na list č. M2620/201S Č. zázn. 13034 od VMČ Č. 4 na 

prenájom nebytových priestorov Ul. Požiamická. 

VMČ Č. 4 súlrlasi, podmienky prenájmu a ceny stanovE príslušná komisia. 


II. SMaE vyžiadanie stanoviska na list č. M2620/201S Č. zázn. 13034 od VMČ Č. 4 na 

prenájom nebytových priestorov MUČO. 

VMČ Č. 4 súlrlasí, podmienky prenájmu a ceny stanoví príslušná komisia. 


12. SMaE vyžiadanie stanoviska na list Č. M2670/201S Č. zázn. 13032 od VMČ Č. 4 na 

prehodnotenie nájmu nebytových priestorov Ul. Hlavná. 

VMČ č. 4 odporúča nájom prehodnotit' s prenajímate/'om, t. j. správcom majetku 


S prihliadnutím na ponechanie uvedenej prevádzky. 


IS. SMaE vyžiadanie stanoviska na list Č. Ml133S7S/201S Č . zázn. 138/261/2014 na 

základe odpovede z uvedenej sekcie. 

VMČ č. 4 na základe stanoviska SMaE nesúlrlasí s odpredajom pozemkov nakol'ko sa 

jedná o nelegálne stavby. 

Požiadavky odstúpená na vedomie odboru správy majetku mesta MsÚ 


Požiadavka č. 124/4/15 - vo veci stanovísk VMČ č. 4 k dokumentácii pre stavebné 
povolenie a stanoviska k investičnému zámeru. 

(lV. Stanoviská, bod 13. a 14. v zápisnici); 
13. SSÚaU vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre 

stavebné povolenie. 

VMČ č. 4 súhlasí. 


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

zámeru. 

VMČ Č. 4 súlrlasí a a odporúča investorovi riešit' príjazd cez areál NsP. 

Požiadavky odstúpená na vedomie odboru územného plánovania stavebného úradu 

MsÚ 


Požiadavka Č. 125/4/15 - vo veci zábradlia na Kúpel'nej ulici, lavičiek na Ulici 17. 
novembra 82-84 

(V. VMČ požaduje a informuje, bod 5. a 8. v zápisnici); 
5. 	 Opätovne - opraviť alebo odstrániť zábradlie na Kúpel'nej ulici pri bývalej Pol'nobanke. 

Požadujeme odpoveď s termínom realizácie. 
8. 	 Oprava lavičiek na Ulici 17. novembra 82-84, presun lavičiek spod okien vo vnútrobloku 

k detskému ihrisku, poprípade ku pieskovisku po zvážení. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
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Požiadavka Č. 126/4/15 - vo veci schválených finančných prostriedkov z rezervy výboru. 
(V. VMČ požaduje a informuje, bod 6. a), b), c) d) v zápisnici); 
9. Výbor schvaľuje z rezervy finančné prostriedky na: 

a) Parčík Vajanského - stavebné práce - 15865,45 € 

b) Projektová dokumentácia 17. novembra 144-156 suma 25000 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 3000 € 


Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na revitalizáciu trávnatých plôch, prístupových 
komunikácii a osvetlenia vo vnútrobloku Zápotockého a následne výstavbu osvetlenie v sume 
do 17000 €. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 127/4/15 - vo veci spracovania rozpočtu pre financovanie mestskej časti. 
(V. VMČ požaduje a informuje, bod 7. v zápisnici); 

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

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 


Požiadavka Č. 12814/15 - vo veci požiadavky pani E. Knapíkovej. 
(VI. Internetové a písomné požiadavky, bod 7. v zápisnici) ; 
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 plnú sumu, aby sa realizovalo aspoň po častiach, 
najprv projekt Ing. arch. Ligus má podklady a je oboznámený so situáciou a realizácia 
postupne . 
.Te to momentálne bezplatné parkovanie pre verejnosť v centre mesta pred blokom, 
a devastácia pozemku pokračuje. (Príloha Č. 6 - fotografie). Pred pár rokmi sa našli 
prostriedky na úpravu a vybudovanie parkovacích miest na SDH medzi blokmi, na naše, ktoré 
je viditel'né 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 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ v súčinnosti 
s odborom územného plánovania a stavebného úradu MsÚ a odborom ekonomiky 
a podnikania MsÚ 
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Požiadavka č. 129/4/15 - vo veci premnožených holubov v meste. 
(VI. Internetové a písomné požiadavky, bod 2. v zápisnici); 
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. l 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 tele fonický niekoľko inštitúcii, ale nikto nechcel 
holubov riešiť. Požiadali sme aj Lesnícku 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 č. 4 žiada riešil' situáciu a s výsledkom oboznámil' občana II VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 130/4/15 - vo veci ostrihania kríkov na Pavlovičovom námestí 41-45. 
(VI. Internetové a písomné požiadavky, bod 5. v zápisnici); 
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. Potrebujeme prerezať prestarnuté kriky za 
naším bytovým domom. Pavlovičovo námestie 41-45 v zadnom dvore. Výdreva je prestarla 
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. 
Príloha Č. 7. 
VMČ č. 4 žiada kríkyorezal'. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 131/4/15 - vo veci ostrihania listnatých stromov, výrubu ihličnanov pri 
vchode 116-118 a 118-120 a odstránenia nefunkčných lavičiek. 

(VI. Internetové a písomné požiadavky, bod 6. 1.,2., v zápisnici); 

6. Dobrý deň pani poslankyňa Langová, 

nakoľko sa nemôžeme zúčastniť stretnutia výboru mestskej časti Č. 4., prosíme Vás 

o predloženie našej písomnej žiadosti a fotodokumentácie - príloha Č. 8. V prílohe tohto 

mailu Vám posielam súpis požiadaviek, o ktorých sme rozprávali na našom stretnutí. 

Ďakujeme 
Žiadosť zástupcov vlastníkov bytov na Ul. 17. novembra 
Komu: Poslancom výboru mestskej časti Č. 4, 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. 4 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. 
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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. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 132/4/15 - vo veci zriadenia parkovacích plôch vo vnútroblokoch. 
(Vl. Internetové a písomné požiadavky, bod 6. 4., v zápisnici); 
Žiadosť zástupcov vlastníkov bytov na UL 17. novembra 
Komu: Poslancom výboru mestskej časti č. 4, Prešov 23.02.2015. 
4. Zriadenie parkovacích plôch vo vnútroblokoch. 

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

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

zelene, ktorá bola príznačná pre túto čast' mesta. 

Ďakujeme za pochopenie a vyriešenie našich požiadaviek. 

Zástupcovia vlastnikov bytov na Ulici 17. novembra 116, 118, 120 v Prešove 

VMČ č. 4 žiada zaujat' stanovisko príslušného odboru, riešil' problém občana a oboZ1lámit' 

s riešením na najbližšie zasadnutí VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 133/4/15 - vo veci riešenia vnútrobloku. 
(Vl. Internetové a pisomné požiadavky, bod v zápisnici); 
P. Gajdošová - požaduje riešenie vnútrobloku. Príloha Č. 9. 

VMČ č. 4 požaduje navr!lIIút' riešenie na opravu a zabezpečenie trávnika napr. bet6nové 

kvetináče, zábradlie alebo iný prvok. 

VJlfČ č. 4 žiada odpovedat' na všetky otázky v prís/ušnom bode s navrhnutým riešením. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 134/4/15 -vo veci orezania konárov stromu na Plzenskej č. 13-17. 
(Vl. Internetové a písomné požiadavky, bod v zápisnici); 
4. Brozák, - orezať konáre stromu, ktoré zasahujú do objektu (strešných okien a fasády). 

VJlfČ č. 4 žiada pomôct' občanovi a oboznámit' ho s termínom riešenia. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 135/4/15 - vo veci opravy chodníka na Jarkovej ulici 21 a 25. 
(Vl. Internetové a písomné požiadavky, bod 7. I. v zápisnici); 
7. Požiadavky Ing. Renáta Chudá, - VMČ Č. 4 - 2.3.2015 
I. Opakovane žiadam o opravu chodníka na Jarkovej ulici pred domami v úseku medzi 
Weberovou a Tkáčskou ulicou. Táto požiadavka bola na VMČ č. 4 prednesená 14-krát za 
posledných 18 mesiacov od viacerých občanov, viackrát bola pri sľúbená oprava, vyčlenené 
financie, ale oprava doteraz nerealizovaná. Ide najmä o ch.odník pred domami Jarková 21 
a 25. Príloha č. 10. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 136/4/15 - vo veci opravy dlažby na Hlavnej ulici pri Bagetérii 
a chýbajúcej dlažby na križovatke ulíc Svätoplukova 
a Hlavná. 

(VI. Internetové a písomné požiadavky, bod 7. 3.v zápisnici); 
7. Požiadavky Ing. Renáta Chudá, - VMČ Č. 4 - 2.3.2015 
3. 	 Bolo by vhodné opraviť dlažbu na Hlavnej ulici. Hlavná ulica, autobusová zastávka pri 

Bagetérii - je poškodená dlažba na schodoch. 
Hlavná ulica - chýbajúca dlažba na križovatke Svätoplukova a Hlavná ulica uprostred 
križovania ulíc, chýba dlažba - l kocka, videla som viac ľudí, ako tam spadli, ked utekali 
na autobus (pozerali na autobus a nie pod nohy). Príloha Č. ll. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 137/4/15 - vo veci odstránenia grafitov na Hlavnej ulici č. 67. 
(VI. Internetové a písomné požiadavky, bod 7. 4.v zápisnici); 
7. Požiadavky Ing. Renáta Chudá, - VMČ Č. 4 - 2.3.2015 
4. Odstrániť grafity - Hlavná 67 - pôsobí to rušivo. Príloha Č. 13. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

.JUDr. Beáta Findišová, v. r. 
poverená riadením odboru vnútornej správy MsÚ 

Spracovala: I veta Fecková 
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Príloha Č. 4 

Mária Volčková, Budovatel'ská 2, 08001 Prešov 

MU TO plldo\! 1I..1&1!j . rod. :>rdo" I 2

C!<J._ -j ........ - Titl.


\:"'..,..... Mestský úrad v Prešove 
111hW:"I S -02- 2015 Hlavná 73~"'" 

080 O I Prešov
l iIťI,ftIjl_.."" 

1:éfl1ih!l. ~. dCit!tj ,... 

Prešov 16. 02. 2015 

Vec: 
Námietka. 

Mári. Volčková, bytom Budovateľská 2, Prclov podávam námietku • zároveň toulO 
cestou sa cheem vyjadriť k Vami, že uf schválenej oprave miesta umiestnenia kontajnerov na 
odpad. SohváliJi SIe opravu pÔvodnej ohrádky umíestnenia kontajnerov na odpad 'Iým že 
k existujúcej ohrádke na ulici Budovateľská 2 vcdľ. vchodu pripevnil. dvicOOl na 
uzamykanie. O tejto skutočnosti som bola infonnovaná cez tretiu osobu. Mám dojem. že 
niečo sa snažíte doriešiť, čo samozrejme oceňujem, ale bez vyjadrenia občanov, ktorýcb sa 
tento problém bezprostredne týka. 

Vyjadrenie: 

Môj byt sa nachádza na 1. posohodi menovaného obytného domu a vedľ. obytnej 
steny mám smetisko. Nielen ja. ale aj vktci obyvatelia vchodu Budovllteľ!ká č. 2, ako aj 
oproti starý blok, klorý sused! s ntifm domom, IO ll'! je ulica Pavlovičovo námestie, Samotné 
umiestnenie miesta kontajnerov na odpad už pred tridsialimi rokmi bolo vyb=é nevhodne, 
ll'! ako po estetickej stránke, tak aj po zapá<:hajúeej stránke. 

My občania uvedeného vchodu 58 sna1Jme lo miesto uložcnia odpadu upratoval'. ale 
v poslednom čase je IO ll'! nad naše sily. Vo zvý~j miere, tam chodia neprisp6sobivf 
občania nášho mesta, odpadky porozhadzujú okolo kontajnera •. balšl spoločenskí unaven! 
občania, ktorí kráčajú z pohostinsliev si pri našieh kontajneroch robia malé aj vcl'kt potreby, 
behajú ll'! tam aj hlodavce. Môžete sa • zvlMť v letných mesiacoch pr{sť pozrieť, aký tam j. 
smrad a veľké muchy. To v!etko svinstvo sa samom jme vzduchom šíri do ..síoh bylov. 

Ja navrhujem celt mieslO na uloženie odpadovýoh kontajnerov posunúť trochu ďalej 
od w..1y. urobiť mriežkovanú klietku, niečo na spôsob, ako SIe Io doriclili za našim blokom, 
ktorý susedi so železničnou tral'OU a do btldúcnosli ll'! na danom mieste ~ba začať uvažovať 
o dákcj podzemnej odpadovej ~chle. 



Príloha Č . 5 

VMCč.4 

Cyril Jurč ~v, u1.l 7.novembra 64 

I .Žiadam zodpovedných pracovnikov Mestského úradu v Pre§ove o zdôvodnenie, ako je to 
možné, 're Z tistu vlastnJctva Imojej dcéry 1 č. 420 bolo odpísaných 4 m2 zastavenej plochy , bez 
súhlasu a vedomia vlasuúka, a tie teraz si) na liste vlastníctva mesta Prdov. Prosím () 
zdokumentovanie vakom termíne došlo ku zmene tohto údaju I a nie len na jej liste VIM-1nfctvK l a 
kto nariadil tento vklad do katastra v Prdove . 

Tento domček odkúpili moj i nebohí rodiči. od M....kého národného výboru v Pre!ove... A v 
tejto zmluve pod bodom č.6 sa pik : Nehnuteľoo.1' sa predáva bez tiarch a pnlvnyeh závad, a 
pozemok sa predAva v celkove výmer. 326 m2, z tohol3S m2 záhrada A za n)to výmeru rodičia aj 
zaplatili. A ako je to možné, že pozemok pod schodiskom do pivnice nebol predaný, lebo schodisko 
nie len do domu ale aj do pivnice spolu s pívnicou patrilo k domu. Zaroveň tiadam.. aby mi bo10 
vysvetlené čo sa stalo s pozemkom vo výmere 191 m2, ktorý pod číslom 3328 hol zap!saDy v 
pozemnonoknižnej zápisnici na EN 2967/97 , 2967192 a ako je to možné že teraz pod číslom 5931/ 1 
je na liste vlastníctva Mesta Prdov. 

Zároveň Vás upozorňujem, že jednotlive opravené výmery na listoch vlastnJctv. 
nezodpovedajú rozmerom domčekov, lebo krajne domčeky sú šiliie . prelO by mali mat' 7,apÍSlln. 
výmeru v§.čšiu ako stredné ale je 10 naopak a tak isto aj plochy pred nimi . A neraz sa !iusedné 
parcely prekrývajú. 

Ďalej žiadam oprav it' Gisplan mesta Pre!ova, ktorý je v počítačocb mestského úradu tak aby 
miestna cesta neprechédzala cez verandu ná!bo domu, lebo V)'7.en1 tak , že veranda je poslavená do 
cesty a mnohí neprajníci to môžu využiť. 

2, N. vyjadrenie VMC k odpredaji pozemkov pri domčekoch jednotlivýcb maj iterov len 
toľko : Myslím si .že žijeme v demokratickej spoločnosti a je vecou každého majiteľa ei odkúpi 
pozemok pri domčeku aleho nie. Je to jebo slobodné rozbodoutie. A neviem akt.fI práva výboru 
ale veta, alebo všetci alebo nikto noobstoji. Lebo 50 ncodpn:W\va jedná velka parcela na ktorej sa 
podieľaju včetci a je neliteľná. 
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Príloha č. 9 

na opravu a zabezpečenie trávnika 

napr. betónové kvetináče , 

zábradlie alebo iný prvok 











Príloha Č. 12 

Príloha - Parkovaníe 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: 
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