
Zápisnica č, 1/2015 

zo zasadnutia VMČ č, 4 konaného dňa 12,01.2015 v zasadacej miestnosti Mestského 


úradu v .Prdove, Jarková 24. 


Zasadnutie VMČ č, 4 sa začalo voľbou nového predsedu. Novou predsedkyňou sa 
stala Ing, Renáta Fedorčiková, ktorá následne privítala pritomných občanov. 

Prítomní zástupcovia mesta Pre~ov na zasadnuti: 

Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti JUDr. Bobková 
Mestská polícia v Prešove ~tefan Molitons 

Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny, 

.~ .. . 1\.IIIt I' o,l ' , " ' l l \. J, " " . • .. - I 

-:-::. , "1~.f'/---l ,---Z;-YH :' i 
l 

IAh, ,, .,
• 

'
IJ 
r. ,tl II "

•
./ I 

-~~I 

h '_ '-_ ____ 'I . 

r .I ·~ · , I _-:Z:J?:M?~-ir_ 



I. Požiadavky prítomných občanov 

-.7 	 _ .r!'1. 	 Emil Osavčuk, , '. 

EmilOsavčuk. I 

Vážený výbor! 

dovoľte mi, aby som Vám zablahoželal k zvoleniu za poslancov do MsZ za obvod č, 4 
a súčasné ste boli Mestským zastupitel'Slvom v Prešove menovaní za členov Mé Č. 4. 

Vážení občania, rovnako ako vy aj ja žijeme v našom meste. Trápi má, že výbor MČ 
č. 4 počas štyroch rokov stagnova l a zaostal vodstraňovani bežných problémov občanov 
alebo občana. Výbor radšej odovzdal počas štyroch rokov cca 100 tis. Eur t. j. J milióny Sk 
na účet mesta Prešov, aby riešil bežné problémy občanov. 

Transparentnosť a zákonnosť hospodárenia výboru, ktorá by mála byť garantovaná 
zodpovedným a zákonným postupom bola na nízkej odbomej úrovni. Výbor práce len 
objednával a o ľakturáciu sa nezaujímal. Zákazky, ktoré som s kontroloval boli predražené 
o 50% a niektorá až o 2000%. Požiadavky, ktoré boli smerované na výbor Mé Č. 4 sa 
zametali pod koberec. 

Vážen)' výbor, prosim Vás, aby sa tu každý ObČaJl citil ako vo svojej domácnosti. Aby 
tu mál fungujúce zázemie, istotu pochopenia a viditel'nú snahu pomoci a nie odoberanie slova 
a porušovanie základných ľudských práv. Výbor Mé v celom rozsahu porušoval Etický 
kódex voleného predsUlviteľa samosprávy mesta Prešov. Stagnovala tu politická i štábna 
kultúra, odbornosť, principiálnosť, úcta k iným názorom a rešpekt k argumentom. Ak tu 
nebude konštruktivny monológ, ale len 5 minútový dialóg problémy nevyriešime. Občan má 
mať toľko časového priestoru, aby mohol predniesť svoje požiadavky, názory a podnety 
i keď búdu pre niekoho nepríjemné. 

Ponúkam Vám spoluprácu , pretože viem ako funguje MsZ v Prešove a ako má 
fungovať výbor Mé. Poznám právne normy MsU. Mojim želaním je aby výbor promptne 
riešil problémy občanov obvodu Č. 4 a nezametal ich pod koberec .. To je moja predstava 

o vzťahu výboru k svojím voličom. Viem, že je to možne a záleží už len na Vás akou cestou 
pôjdete v nasledujúcich štyroch rokov. 

Kontinuita výboru nebola prerušená, pretože pani Langová bola zvolená i na ďa lšie 

funkčné obdobie. 

Teraz Vám palli Langová položím Iliekoľko otázok ktoré som vybral Z mozaiky IIa 

ktoré čakám odpoveď: 

l. 	 O'la 4.8.2014 na výbore Mé č. 4, žiadal som odpoveď načo sa použili peniaze vo v)'ške 

7000 Eur, ktoré boli schválené MsZ na údržbu detských ihrísk. Podľa uznesenia MsZ 

z feb ruára 2014, občan nemá žiadať na aké akcie sa použili finančné prostriedky. Podľa § 
27 Statútu mesIa Prešov, výbor formuluj e svoje závery do uzneseni v zápisnici. To čo 

žiadam málo byť v zápisnici z výboru . P)'lam sa a chcem vedieť, prečo som nedostal 
odpoveď a prečo ste neuviedli v zápisnici a porušili uznesenie MsZ. 



2. 	 NedosIal som odpoveď, prečo sie za rok 2013 nevyčerpali tinančné prostriedky , ktoré boli 
schválené pre vybor MČ Č . 4 vo výške 44838 € \. j. I 350 tis. Sk Za tie peniaze ste mohli 
vyrie~iť vSetky požiadavky občanov, ktoré neboli finančné náročné. 

3. 	 V úvode som spomínal transparentnosť. Prioritou výboru v roku 2014 bola oprava 
chodníka na Partizánskej ulici realizovaná v súčinnosti s VUB bankou . Prečo Ste 

neuvjedlj celkové náklady a z loho koľko zaplati výbor a koľko VÚB banka. aby sa 
nedalo kontrolovaťl 

4. 	 Mestské zastupiteľstvo v roku 2014 pre výbor schválilo tinančnú čiastku vo vySke 
151381 € na zlepŠenie životného prostredia v obylných zónach a IO: 

aJ 94381 € na bežnú a súvislú údržbu 
bi 50000 € na invesličnú výstavbu. 

c/ 7 000 € na údržbu detských ihrísk . Na mieslo toho . aby ste zlepšovali životné prostredie 
v obytných zónach , radkJ ste odovzdali peniaze n. účet MsU 81374 € l j . 2451 ti s. 

Sk. Čerpanie rozpočtu bolo len na 46,24%. A vy na reklamných paneloch hovorite , že 
milujete Pre~ov? 

Dôkaz: Rozpočet výboru MČ Č. 4 na rok 2014 

PODNETY A POŽIADAVKY. 

Žiadam výbor, ((by pod"ety a požiadavky občallov a moje pod!'a mOŽllosti boli 

zapracované do rozpočtu IIa rok 20/5 a/o: 


l. 	 Zabezpečiť projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka na ulici 


Hollého vedľa kasárenského múra. Ide O chodrúk. k 10rý je dôležitým komunikačným 


ľahom v smere do nemOcnice . 


Požiadavka z roku 20J1. 

Dôkaz: Fotografia Č . I . 


2. Zabezpečiť, aby pešie ťahy v parku Lesík delostrelcov slúžili občanoIn. 


Požiadavka z roku 20//. 

Dôkaz: Fotografia č. 2, 2a. 


3. Z.abezpečiť letnú údržbu na ulici K amflteátru . 

požiadavka z roku 20/1. 

Dôkaz: Fotografla Č. 3. 


4. Zabezpečiť zimnú údržbu na ulici K amflteátru k blokom č. I a č.2. 

Požiadavka Z roku 201/. 
Dôkaz: Fotografia Č. 4. 

5. 	 Zabezpečiť opravu prepadnutého chodníka na rohu ulíc Plzenskej a Lesík delostrelcov . 

Poiiadavka z roku 20//. 

Dôkaz: FotografIa Č. 5. 

6. 	 Na ulici Lesík delostrelcov zabezpečiť na zábrane ochranu, aby voda nes\riekala na 


chodcov Keď prši povinná výbava gumáky a prSí plášť . 


Požiadavka z foku 20/1. 


Dôkn: FOtografia č.6 . 


7. 	 Zabezpečit' opravu jamy na ulici Levočskej pred budovou Č . 9 . 



16. Zabezpečit" opravu prepadnutého chodníka na ulicI Masarykovej pri Čiernom moste. Ide 

o chodník, ktorí' je dôležitým komun i kačným ťahom pre peších v smere na autobusovú 

a železničnú stanicu. 

Požjadavka l roku 20/3. 

Dôkaz: Fotografia č. 15, ISa . 

I7 "Zabezpečiť pristrešok na zastavke MHD na ulici Lesík delostrelcov. 
poz;adavka Z roku 20/3. 

18. Zabezflečiť opravu chodníka na ulici 17 novembra k zastávke MHD . 
Požiadavka Z roku 20/4. 

Dôkaz: FOlografia Č. 16 . 

19. Zabezpečiť prechod pre chodcov na ulici Plzenskej vedľa bývalého Ukrajinského 

konzulálu a na Grešovej pred Okresným súdom. 

20 . Ostrihat" tivi' plOl v parku Lesík deloStrelcov od ulice K amfiteátru . aby nezakr)'val 

dopravnú značku a nevytvárali sa podmienky flre čierne skladky . 
21. Na hlavnej ulici neďalekO od Trojice bol opravovaný kanál. Prečo tinna, ktorá 

opravovala kanál nedala do pôvodného Slavu . Kde sa podela dlažba? 
Dôkaz: Fotografia Č . 17 . 

22. Prečo parkujú auta na NámeSli legionárov? Námestie má služiť )'uďom nIe 

Dôkllz: FOlografia č. 18, l 8a, 18 

23. Výsledky volieb do samosflrávy IS . 11 . 2014 v Prešove za volebný obvod eísln 4 

Na záver sa vrátim k zasadnuliu výboru MČ Č. 4 z 3. novembra 2014 

k dvom bodom, [lreroie nebol som na výbore I. decem bra z dôvodu, že som nevedel, že bude 
výbor. 

al Pán Jurč poukázal 7-" aké dráhe peniaze sa opravuje chodník na ulici Škultélyho. Dostal 
odpoveď, že Spp opravu zabezpečuje na vlastné náklady. Pani Langová povie, že chodník 

sa opravuje na Šlúrovej. 

Urobil som allalí'zu a zistil som, že ani v jednom mareriály, čo ví'bor uverejnil 

v zápisnici, ani v jednom dokumente, ktorý som dostal z odd. ill\'eSličnej výstavby alebo 

z odd. VPČ opravu chodníka na ulici Šlúrovej alebo opravu chodníka na ulici Škulrélyho 

č 7. a 9. som nenašiel. Až faktúra č. 201409243 a súpis pnic z 8. IO. 2014 odhalili 

lajomslvo. že sa neopravoval chodník na ulici Škulrélyho, ale leréne úpravy vo vnútro 

bloku Č. 7. a 9., ktorý je vzdialení' od chodníka ulice ~kultét)'ho cca 100 m za 8 854 E. 

Prepych, benálsky trávnik - rolovaný koberec, betónová dlažba s fázou do 6 CI11 . červená 

anlracitová~20 cm. 

Teréne úpravy vo vnútro bloku Č. 7. a 9. sa zabezpečovali na základe lelefónneho 

rozhovoru medzi pánom Stašákom a pani Langovou. Pán Stašák poslal mail 14. januára 2014 

už 2. 10.2014 stavba bola ukončená a daná do uŽÍvania za prilomnosti pani Langovej . Pani 

Langová ja ne telefonujem, ale na výbore žiadam, aby moje požiadavky boli 

? realizované . Výsledok nulov)'. 

Vážený pán zástupca primalorky 2.abezpečte, aby lak)' chans v ďalšom tTffihM období 

lu nebol. TOlo je lransparentnosl'? Podľa môjho názoru Io je klientelizmus ",kbo 

rodinkarslvo? 1 

Dôkaz: Fotografia Č . I a 2. 
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2. Ing. arch Ferjo 

VM(; žiada o stanovisko SSÚaU. 

3. 	 Du3an Dalča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10, Prešov: 

l. 	 Zablahoželal pritomným poslancom k ich schváleniu do funkcie. 
2 . 	 Žiada o vysvetlenia, prečo dodnes nie je opravené porlIrová dlažba na ulici Hlavnej pri 


výjazde z Ul. Jarkovej . 


VMČ ďakuje. Bod č.2 bol priamo odpovedaný na výbore. 

4. 	 Alberty Peter, 

l. 	 Zablahož.elal prítomným poslancom ku schváleniu do funkcie. 
2. 	 Pripomienkuje a urguje požiadavky, ktoré boli vznesené v minulom roku . 

VM(; ďakuje a k bodu č.2, iiada odbor, ktorý eviduje odpovede občanovi aby doručil 
VMČ nezodpovedané požiadavky. 

S. 	 Božena Podrazová 

I . 	 Privítala nových poslancov 

2. 	 Navrhuje aby mesto ustúpilo od plateného parkovania na PavlOvičom námestí po Cerkvou 
z dôvodu , že pri ich bytovom dome parkujú študenti a občania, ktorý pridu do zamestnania 

a následne nie je kde parkovať . 

3. 	 Chodník okolo Tesca je nevyhovujúcom stave a nebol uprataný sneh - komu patri chodník 

a kto mal vykonať údržbu . 

4. Je možné prijať VZN, kde bude spoplatnené parkovanie v meste Prešov? Ak áno, lak kedy? 

K bodu 4 navrbuje p. poslankyĎa Laogová aby prvé vozidlo v rodine bolo zdarma a tie 
ďalšie boli spoplatnené a taktiei aj všetky firemné auta parkujúce na pozemku mesta. 
5. 	 Bolo by potrebné riešil' topole na Pavlovičovom námestí. A to buď ich orezať alebo vyrezať. 



P. Mádziková: 

I . 	 Zablahoželala poslancom veľa úspechov v práci . 
2. 	 Prostriedky na tienenie Vodárenskej veže boli neefektívne vynaložené - prečo? 

3. 	 Prečo p. Sepeši aj napriek urgenciám nerokoval aj s inými občanmi ako len s pánom 
Džuganom? 

4. 	 Prečo p. Sepeši ako zaruestnanec mesta nie je ochotný jednať z občanom - má takto 
postupovať zamestnanec mesta? 

5. 	 Vyhliadková veža by nemala byť v obytnej zóne. 

6. 	 Prečo stála fólia na tienenie toľko peňazL 
7. 	 Kedy bude tienenie ukončené? 

8. 	 Problém Vodárenská veža som oznámila aj Slovenskému rozhlasu. 

l. 	VMČ d'akuje. Nakol'ko problém Vodárenskej veže je vrieJení, VMČ sa s níro oboznámi 
a bude informovať p. Madzika ap. Madzikovú prostredníctvom príslušnébo odboru, 
ktorý túto problematiku rieši. VMČ žiada príslu§ný odbor aby doloiil všetky podklady 
rieJenia problému Vodárenská veža na najbliBie stretnutie výboru a občanov. Na 
najbliUom zasadnutí poladujeme prítomnost' pracovnika MsÚ p. Sepdibo. 

9. 	 Zakarovská Elena, Eva Palenčárová 

J. 	 Bolo by vhodné prehodnotiť linku č.?,5,2 ktoré chodia v polhodinových intervaloch a linky 7 

5,7-2 v päť minútových intervaloch za sebou, či by nebolo možné aby chodili po ulici 
Budovateľskej v dvadsať minútových intervaloch . 

2 . 	 Ul. Budovatel'ská 46 celý strom je suchý bolo by ho vhodné zrezať. 

3. 	 UL Budovatel'ská prerezat' koruny stromov, nakol'ko osvetlenie nespí~a význam. Chodníl<je 

poškodený a môže dôjsť k úrazu. 


4 . 	 Vel'ké mláky po celej ulici Budovatel'skej . 
5. 	 Prechod pre chodcov pri bývalom križiku smeruje ku vjazdu do finny, bolo by vhodné nejaké 


iné riešenie. 

6. 	 Zastávka pri pekárňach a oproti sú zlé, nevyhovujúce. 
7. 	 V roku 2013 fy Condomet vyviedla chráničku za zastávku MHD pri Priemyselnom centre, 


kedy bude uložená do zeme. 

8. 	 3 roky je posypový materiál aj v lete pri priemyselnom centre. 

9. 	 Prečo má Priemyselné centrum orientačné číslo 38 a oproti prevádzky STK tiež? Je to rarita 
vo svete. 


JO. Chodník na ulici Budovateľskej v nevyhovujúcom stave. 


VMČ žiada prebodnotit' uvedené linky OP mesta Prešov a pokúsil' sa vyboviet' občanovi. 
K bodu č.2,3 skontrolovať ulicu Budovatel'skú a okamžite zjednať nápravu. S uvedeným 

riešením oboznám it' VMČ na najbližšom zasadnutí. Bod. č.4 a 10 zaradit' ulicu 
Dudovatel'skú do projektovej dokumentácie. Bod Č.S prebodnotit' dopravné riešenie 

precbodov pre cbodcov na ulici Budovatel'skej. Bod. č.6 opraviť zastávky MHD aby boli 

pre občanov prístupné. Bod č.? doručil' VMČ termin ukončenia rozkopávky. VPČ 
odstrániť posypový materiál. Bod č.9 ozrejmil'. 

10. Vužňák Stanislav 

l. 	 UL 17. novembra 2-8 je v havarijnom stave, kedy bude rekonštrukcia? 



LaraWÍn, S.r.O., 0800 l Prešov 
zmena p revád2kového času 

VMČ navrhuje skrátenie prevádzkového času v bode č,3 podl'a návrhu Komisie 
verejného poriadku, 

41 .SMaE vyiiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k odkúpeniu pozemku. 
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Prílohy: 

1. 

Vážená paní Mgr. Janette Langová 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prešove, 


po celkovej revitalizácii bytového domu na ulici ~kultétyho 3697n-9 v Prešove sme si na vlastné 

náklady nádvorie pred bytovým domom, nachádzajúce sa medzi bytovým domom a oplotenJm škôlky, 

predstavovali upraviť vybudovaním chodníka ku kontajnerom, prípadne prejazdom pre sanitné 

vozidla, zámkovou dlažbou v šJrke cca 2m a zvyšok plochy upraviť zatrávnením prípadne výsadbou 

drevín či vonkajších rastlin . Na zvýšenie kultúry bývania . 


Lenže priestranstvo ktoré sme si predstavovali upraviť je súčasťou parcely KNC č. 5391 / 1 o rozlohe 

3327 m2 vo vlastn.íctve mesta . Preto by Sme v rámci skvalitnenia bývania občaoov v meste Prešov 

prostredníctvom Vás chceli požiadať o rekultiváciu tohto priestranstva. Priestranstvo v takOmto stave 

vakom sa nachádza teraz, nám obyvateľom bytového domu vážne znepríjemi'iuje a komplikuje 

bývanie. Keď prší, tak sa brodíme v blate, ktoré sa zanáša do domu. Naopak, keď je sucho tak sa práši, 

nemôžeme vetrať, lebo nás prach obťažuje v byte. Celá situácia sa ešte zhoršila teraz v jari, keď bolo 

dokončené nové plynového potrubie. Tým došlo k rozkopaniu celého nádvoria a k zvýšeniu ako blata, 

tak i prachu. 


Pevne veríme, že i v tak ťažkej hospodárskej situácii v akej sa mesto nachádza, je v jeho n.íelen 

možnostiach ale aj zaujme ústretovosť voči jeho obyvateľom. Dúfame že sa podarí nájsť riešenie ako 

problém vyriešiť. 


S úctou 

Prílohy: fotodokumentácia 

V Prešove dňa 21.05.20 I 3 

Za obyvatel'ov bytového domu 
Vladimír StaMk v.r: 

Spresnenie požiadaviek: 

V ážená paní Mgr. Janette Langová 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prešove, 

dlla 21.05.2013 som Vám za obyvateľov bytového domu Skultétyho 7-9, písal požiadavku na úpravu 
dvora pred oaším domom. Dňa 3.7.2013 sme dostali odpoveď od Mesta Prešov, Sekcia strategického 
rozvoja, žeje potrebné spracovať štúdiu ... (list prikladám ako prílohu emailu). 

Po členskej schôdzi vlastrrlkov, by sme chceli našu požiadavku spresniť. Nežiadali sme nové 
parkovacie miesta, tie v súvislosti s nadstavbou sme si už vybudovali. Na dvore sa nenachádza žiadna 
vzrástla zeleň. Zhodli sme sa na požiadavke, tak ako som Vám v liste zo dňa 21.5.2013 písal: 
..nádvorie pred bytovým domom, nachádzajúce sa medzi bytovým domom a oplotením škôlky Viď . 

foto v prílohe), by sme si predstavovali upraviť vybudovaním chodníka leu kontajnerom, prípadne 
prejazdom pre sanitné vozidla, zámkovou dlažbou v širke cca 2m a zvyšok plochy upraviť 
zatrávnen(m pripadne výsadbou drevín či vonkajších rastlín. Na zvýšenie kultúry bývania." Netrváme 
ani na vysadení drevín či vonkajších rastlin, tie si v rámci svojpomoci môžeme zakúpiť a vysadiť 
samJ. 

Preto Vás ešte ráz žiadam o prehodnotenie požiadavku, prípadne i na sekcii strategického rozvoja, či 
je vôbec nutné a či nie je vôbec zbytočne nákladné, takúto štúdiu spracovávať . Či by nebolo 
rozumnejšie zadať záhradníckej firme spracovať iba návrh rozpočtu na zatrávnenie dvora 

http:21.05.20
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REKONSTRu~CIA ULlCNEHO PRIESTORU - UPRAv A PARKOVIS~ - DOSADBA ULlCNEJ ALEJE 

SIDLlSKO DUKLIANSKYCH HRDINOV 2,4 

APROXIMATIVNY ROZPOCET 

SURACIE PRACE (ASFALT, SETON( 

ZAMKQVA DLAZBA POJAZONA 

OBRU8NIKY 

REKONSTRUKCIA TRAVNIKA 

STROM AlEJOV'Y 

ZIVY PLOT 

SOl/TERNE KRY 

LED SVIETIDLA POCHOO2NE 

ODVOD VODY A RQPNYCH LAlOK 

STUDIA 

REAUZACNY PROJEKT 

SO 01 - SPEVNENE PLOCHY 

SO 02 - ODVODNENIE 

so 03 - OSVETLENIE 

SO 04 - SAOOVE UPRAVY 

CELKOM 

V PRESOVE 17.3.2014 

CENA(M, 

15,00 EUR 

50,00 EUR 

25,00 EUR 

3,00 EUR 

200,00 fuR 

10,00 EUR 

10.00 EUR 

9S.00 E uR 

1300,00 EuR 

MJ SPOLU 

400 6000,00 EUR 

270 13 500,00 EUR 

200 S 000,00 EUR 

400 1200,00 EuR 

10 2000,00 EUR 

SO SOO,OO EuR 

20 200,00 eUR 

6 510,00 EuR 

4 S 200,00 EuR 
34 170,00 EUR 

300.00 EUR 
3000,00 EuR 

37 (170,00 EUR 



Pnloha č.3 

Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba(súvisle opravy) na základe nového 
zoznamu rezerv pre VMČ č,4 

Re:z~. W(: • 81 N 7.57 obj . 20140N48 81 N7 ,57 

IČ.faktúry IText Ifaktúra Izostatok 
súv . Udržba· VMC 4 obj . 
201400446 
UI . Želežničiarska-chOdník, 

370/14 UI .Safarikova-chodnik 10373,64 50673,73 
súv . Údrtba - VMC 4 obj . 
201400446· 

422/14 Ul. 17Novembra- chodník 3505,10 47166,63 
súv. Údržba - VMC 4obj. 
201400448 

534/14 UI.Zaborského - chodník 
súv . Údržba - VMC 4 obj. 

4695,40 42473,23 

201400446 - Ul. 
706/14 Safárikova - chodník 876,60 41 596,63 

súv . Údržba - VMC 4obj. 
201400446 - ul. 

763/14 Záborského - chodník 10952,29 30644,34 Cod k zap VMC ' 70 dna fi 10 20 1~ 
súv. Údržba - VMC 4obj. 
201400448 - ul. 

787/14 Safárikova 13594,63 17049,71 ood .k zap VMC ~ 70 cnD ti 102014 
súv. údržba - VMC 4obj. 
201400446 · 

785/14 ul .Budovatel'ská 859.49 16 1110 .2:'> oo<: k zi", VMC 4 ZO on" 6 1020'. 
súv . údržba - VMC 4obj. 

782/14 201400448 - ulUrbankova 6268,91 9921,31 dO<! ~ zap VMC 4 zo ol'la 6 10201,: 
sÚv .údrtba - VMC 4 obj. 
201400448 

764/14 ul. Partizánska 4430,51 5490,80 dod k LaP VMC 4 lO dM 6 10 ;lU1 J 

sÚv.údrtba - VMC 4 obj. 
201400446 

766/14 ul. Vodárenská 5036,18 452,62 doC.1c zaP VMC 4 70 c tia 6 IO 20 '" 

Údržba MK- ciest, cbodnikov bežná údržba - rezerva VMČ 

RUAIYI VIIt 4 33 333,42 obi, 33333,42 

IČ,taktúry ITex1 IFakt. Čiastka IZostatok 
781 /14 VMt 4 -<>bi.201400449· Urbánkova 32825,34 S08,08 dOd ~ zap VMC 4 zo dl'la cl '0 <O l t. 

Zakúpenie hernébo prvku na Dl vo vnútrobloku na UL 17. nov, Za Hviezdou 

Zlkupenle herného prvku na DI vo vnutrobloku n. ul, 17.novombr. ul 

Hviezdou 1 610,60 

zakúpen ie herného prvku na DI vo vnútrobloku na ul 17.nov . Za 
821 /14 Hviezdou s real. V r . 2015 1 609,50 



VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI Č. 4 


ZApisDlea z vol'by predsedu Výboru v mestskej batl č. 4 a Uri!eDia sekretára 


L 

Deň konania zasadnutia: 12.1.20 l S 
Prftomol: členovia Výboru v mestskej časti č. 4 podl'a prezenčnej listiny 

ll. 
Voľba pRd-Su 

Kudidád .a ru.kdu predsedu: ....~.:..~~b. ....~;.~................. .... 


ID. 
Hlasovaole za jedDotlivých kaadid'tov: 	 I 

1. 	 Priezvisko a meDO: ....~.( ...~.~l.~ .............. 

Za: .... .~...., proti: .....~......., zdržal sa: .. L .., nehlasoval: ....~ ...... . 


2. 	 Priezvisko a meno: ........... ........... ......... ......... ....... ... .... ....... .. .. ...... ..... ... .. .... 

za: .. .........., proti: .... ............, zdržal sa: .. ..... ...., nehlasoval: .............. ... 


lV. 

za predsedu V~boru v mestakej časti i!. 4 je zvolmý: I 


........~:....~~4?..-!. .....VG:tb~ .... .. ............................................... ..... ..... ....... 

V. 

UrčtDl..ekretá~MP.I' úLD~/P . /
Členovia u sekretára výboru v mestskej časti ureujú: .....a6lt.<..1ZI2L..iXtr~ 
poslanca Mestsk~ho zastupiteľstva mesta Prešov.· 

Výbor v mestskej časti žiada prednostu Mestského úradu v Prešove určiť sekretára výboru 
v mestskej časti č. 4.· 

VL 
ZApisDIc:a bola čleaml Výbora v mestskej Čluti i!. 4 prelltad a GDaD' za správDu. 

~--=----:::=.--

ryL- l_......~.. ' / ........... ....__......._5{ 

-....._.._.~......._.::.................................. 


7.oP...,_~••~_4fo7.'/ ~I 
• Nehodiace sa prečiarlcnite 


