
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 1---' Odbor vnútornej správy 
c3 organizačno-právne oddelenie 

Mesto Prellov Hlavná 73 

080 01 Prellov 

Adresované: 
vedúcim odborov MsÚ 

Váš list číslo/zo dňa Naše čisto 
V.NY.I2015/1044 

Vybavuje/linka Prešov 
22.4.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMC č. 2 - zo dňa 2.4.2015 
Zápisnica VMČ č. 2 bola na MsÚ doručená dňa 21.4.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 21.5.2015 

Požiadavka Č. 77/2/15 - vo veci zverejňovania materiálov na internete, ktoré majú byť 
prerokované na zasadnutiach VMČ a ku ktorým VMČ má 
prijať stanovisko. 

Pán Július Michalides - požiadavka, aby všetky materiály, ktoré majú byť 

prerokované a ku ktorým má VMČ prijať stanovisko boli v predstihu zverejnené na internete, 
aby sme sa aj my občania mohli dozvedieť, k čomu bude VMC prijímať stanovisko. Tie 
žiadosti, ktoré nebudú zverejnené, tak nech nie sú prejednávané z dôvodu, že o nich nevedia. 
Podklady sa posielajú len predsedovi VMC. Ved' na internete môžu byť zverejnené zápisnice 
VMC, požiadavky, tak tam môžu byť aj podklady, ktoré sa budú prejednávať. 
Ing. Richard Drutarovský. predseda v?vfČ č. 2 
Podporujem túto požiadavku a zároveň chcem požiadaťMsÚ o písomné stanovisko. 
Ing. Richard DrutarovskV. predseda VMČ Č. 2 
Pani primátorka navrhuje, aby v rámci zasadnutia MsZ mohli v čase od 16:00 - 16:30 
vystúpiť občania, či si myslím že je veľmi dobré, lebo tie požiadavky počuje 31 poslancov. 
pani primátorka, náčelník MsP, všetci vedúci zamestnanci MsÚ, verejnosť a je to na zázname. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru vnútornej správy MsÚ 

Požiadavka č. 78/2/15 - vo veci sumy za naJom hrobového miesta a upratovania 
cintorina aktivačnými pracovníkmi. 

Pani Anna Heribanová - opakovane už od septembra 2014 mám požiadavku, ktorá sa 
týkala poplatku za cintorínske služby. Bolo mi odpovedané, že predmetnú požiadavku 
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odstúpili na riešenie Technickým službám a že po doručení ich vyjadrenia mi bude zaslaná 
odpoveď. Bohužiaľ do dnešného dňa nikto neodpovedal na moju požiadavku a to už máme 
apríl (je to viac ako pol roka). Je to na pováženie, aby si niekto nedal toľko námahy a napísal 
mi. Ja chcem vedieť, že keď mám zaplatiť 7..a prenájom hrobového miesta 120, resp. 130 €, 
tak chcem vedieť z čoho sa tá položka skladá. Prečo sa nedá dať splátkový kalendár, veď nie 
každý tú čiastku môže zaplatiť naraz. 

Bola som v pondelok na cintoríne je tam neporiadok, plné kontajnery lebo každý 
likviduje výzdobu po dušičkách. Keď sa pochováva vo vedľajších hroboch - ostane tam hlina, 
niekto to poriadne neuprace. Je snáď povinnosťou správcu, aby to dal do poriadku. 
Ing. Richard DrutarovskV, I2redseda VMČ Č. 2 
Výbor opätovne žiada o l2ísomné stanovisko: Aby úrad vyzval Technické služby mesta Prešov, 
a. s., aby rozpísal, z čoho sa suma za nájom hrabového miesto skladá a taktiež navrhuje, aby 

TSmP, a. s. využívali aktivačných pracovnikov na upratovanie cintorína. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie TSmP, a. s. 


Požiadavka Č. 79/2/15 - vo veci riešenia problému na ulici Obrancov mieru č. 58. 
Pani Anna Heribanová - už pred viac ako dvoma mesiacmi som upozoruila na to, že 

na ulici Obrancov mieru (pred č, 58 ešte v minulom roku bolo niečo robené na komunikácii) 
a buď sa tam robí preliačina alebo je tam zle osadený poklop - má to za následok to, že 
prechádzajúce autá prechádzajú po nerovnom teréne a veľmi to búcha. Niekto tam na 
komunikáciu (pri tej preliačine) osadil značku. Prechádzajúce nákladné autá tú značku často 
vyvrátia (asi tam zavadzia). Dodnes sa tam s tým nič neurobilo. Dokedy bude tá značka na 
ceste? 
Ing. Richard DrutarovskV, I2redseda VMČ Č. 2 
Predpokladám. že keď je tam osadená tá značka, tak predpokladám, že správca komunikácie 

o tomto probléme už vie a preto tam tú značku dal. Preto si myslím, že o tom probléme vedia 
a riešia ho. VMČ Č. 2 opakavane žiada a urguje riešenie daného problému. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 8012/15 	 - vo veci doručenia podkladov na zasadnutie VMČ 
k prehodnoteniu (zmene) regulativu G6 na 82. 

Pani Nadežda Šperling - chcem sa opýtat', aké je stanovisko VMČ k tej peticii 
"Bachingerovka". 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 

Čo sa týka tej petície, bola podaná na MsÚ a ak úradníci budú potrebovať vyjadrenie VMČ, 
tak sa k nej vyjadríme. 

Taktiež sa chcem opýtať na to prehodnoteníe z regulatívu 06 na B2, či máte nejaký 
materiál na základe čoho to bolo prehodnotené, Jedná sa vlastne o to, že to komunikačné 
napojenie je v zosuvnom pásme. Vieme, že v roku 20 l Obol schválený ÚP, kde tento kopec 
bol v regulatíve 06 a na podnet pána Bachingera bol tento regulatív prehodnotený. 
Nerozumiem, keď je raz ten kopec v zosuvnom pásme, tak ako tam môže ísť cesta. Preto 
chceme vedieť, kedy to bolo prehodnotené. 
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Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ čo 2 
Okrem pani Kutajovej sme boli pán poslanec Pucher aja poslancami MsZ, čiže sme 
schvaľovali tú zmenu ÚP. Prebiehalo to tak, že naši predchodcovia zaradili do toho 
regulatívu G6 veľa lokalít v meste. Dlho si to nikto nevšimol a potom sa l'udia, ktorých sa to 
dotklo jedného dňa prišli a povedali, že chcú tam stavať, tak na odbore hl. architekta im 
povedali. že je to zosuvné územie a že tam nie je možné stavať. Takýto stav trval istý čas 
a ľudia začali byť nespokojní z dôvodu, že tam majú pozemky, o ktorých si mysleli ie sú 
stavebné. Tí ľudia začali chodi!' na mesto a zisťovať na základe čoho bolo zadefinované. že 
ich pozemky sú zosuvné. Chceli vidieť dokument geológov a žiadali to prehodnotit~ Pripravila 
sa zmena a hľadal sa nejaký kompromis a niektoré územia sa dali do toho regulatívu, čo 
znamená to, že je to zosuvné územie, ale keď je geologickým posudkom doložené, akým 
spôsobom tam založiť stavbu, aby nedošlo k zosuvu aje to preukázané a niekým 
opečiatkované, kto za to preberie zodpovednosť, tak vtedy úrad mMe povoliť takúto stavbu za 
určených podmienok Čiže sa následne takto ten regulatív zmenil. Odvtedy platí, že ak niekto 
chce niečo postaviťna území, ktoré má presne ten regulatív a doloií posudok od geológa, tak 
vtedy stavebný úrad, ak sú splnené aj ďalšie podmienky, vydá stavebné povolenie. 

VMČ čo 2 žiada, aby na nasledujúce zasadnutie VMČ č. 2 boli doručené podklady, 
kedy doJlo k prehodnoteniu (zmene) regulatlvu G6 na B2. 
Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ Č. 2 
Mestské zastupiteľstvo schválilo, že sa ide meniť územný plán (ÚP). Do 15.5.2015 je možné 
podať návrhy na zmeny v ÚP na MsÚ. Je vysoko pravdepodobné, že sa to dostane do procesu 
prejednávania. VMČ Vás v tejto veci nevie zastúpi!; platia totiž pravidlá. že požiadavky na 
zmeny môžu predkladal' len priamo fyzické a právnické osoby, nikto iný. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánu a stavebného úradu MsÚ 

ý

Požiadavka Č. 8112/15 - vo veci deratizácie lokality na Ulici Marka Culena. 
Pani Gabriela Namešpetrová - na Ulici Marka Čulena 2-8 - trávnatá plocha súbežne 

s cestou - sú tam veľké diery Ge ich niekol'ko), z ktorých na Vás pozerajú potkany. Pred 
zimou čistili kanály a potkany sa presťahovali do dier. Je tam potrebná deratizácia (ide 
o trávnatú plochu - roh ulice Čsl. annády a Marka Čulena). 
Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ Č. 2 
Mesto Prešov má na rok 2015 schválené v rozpočte 27 000 e na deratizáciu a dezinftkciu 
verejných priestorov. Čiže sú to peniaze presne na to. Keďže už takýto podnet mám spomenul 
som tento problém v rámci interpelácií na zasadnutí MsZ a mal by som dostať z mesta 
odpoveď. Čiže niekto z MsÚ by sa už týmto problémom mal zaoberal' a v rámci toho 
schváleného balíka by sa to malo riešiť. 
Výbor žiada o písomné stanovisko k požiadavke na deratizáciu v uvedenej lokalite na Ulici 
Marka Čulena. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
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Požiadavka Č. 82/2/15 	- vo veci finančných prostriedkov na spracovanie projektovej 
dokumentácie na ulicu Ku Kyslej vode. 

Pani Zdenka Bulnová - opakovaná žiadost' na schválenie (vyčlenenie) finančných 
prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie na ulicu Ku Kyslej vode. 
Požiadavka odstúpená na vedomie odboru strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 83/2/15 - vo veci rozlirenia parkoviska vo vnútrobloku Ulica Marka 
Čulena 2-16. 

Pán Peter Hronkin - zastupujem asi 90 % obyvateľov z ulice Marka Čulena 2-16 
a máme požiadavku na rozšírenie parkoviska vo vnútrobloku lebo situácia je neúnosná. 

Ďalej by sme eheeli, aby sa tá prístupová cesta - slepá (východ z parkoviska), aby sa 
vyňala a zmenila sa na parkovisko. Na tej príjazdovej ceste parkujem a stále dostanem 
"papuču". Nejaký dobrý sused to vždy nahlási. Nie je tam osadená značka ,,zákaz zastavenia" 
ani státia. 
Odpovedal priamo na zasadnutí p. Peter Compeľ, MsP 
Ing. Richard Drutarovsk:ý. predseda VMČ Č. 2 
Veľmi obšírne v diskusii s prítomnými obyvateľmi vysvetlil proces spracovania požiadaviek 
na výstavbu nových parkovacích kapacít, ktorých je v meste veľké množstvo a naznačil 
možnosti, aka by v súčasnej situácii mohlo byť urýchlené zlepšenie kvality parkavania na ulici 
Marka Čulena. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ v súčinnosti 
s odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 84/2/15 - vo veci umiestnenia spomal'ovacieho retardéra ua ceste Marka 
Čulena. 

Pán Peter Hronkin - zastupujem asi 90 % obyvateľov z ulice Marka Čulena 2-16, 
požiadavka, aby na ceste Marka Čulena smerom k LIDL-u bol umiestnený spomaľovací 
retarder. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 85/2/15 - vo veci zriadenia výhybne na Jabloňovej ulici. 
Pán Jozef Tomaš žiadam vyriešiť na odbočke na Jabloňovej ulici výhybňu, aby sa 

mohli vyhýbať protiidúce vozidlá, ked'že dochádza k nebezpečným situáciám, 
nepriechodnosti komunikácie. Na zriadenie výhybne odkúpilo mesto od vlastrríkov pozemok 
parc. Č. KN-C 9574/3 v kat. území Prešov, zastavané plochy a nádvoria, výmera 23 mZ, 
zapísané na LV 6492, dnes vo vlastníctve Mesta Prešov (pre viac informácií klikni na 
http://goo.gl/kLEAyRahttps:llgoo.gl/mapsI79rD2). Mesto neskôr tolerovalo nelegálnu 
stavbu na tomto pozemku, podpisalo nájomnú zmluvu a stavba bola dodatočne zlegalizovaná. 

VMČ čo 2 žiada o p{somné stanovisko k situácii na uvedenej časti ulici z hl'adiska 
bezpečnosti a dopravných noriem, možnosti a potrebe zriadenia výhybne alebo iného 
riešenia problému, a okolnostiam uzatvorenia nájomnej zmluvy na uvedený pozemok 
a možnosti využit' uvedený mestský pozemok na zriadenie výhybne. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v súčinnosti s odborom správy mestského majetku MsÚ 

Požiadavka Č. 8612/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 2 k žiadosti o odkúpenie nákupného 
strediska Centrál, vrátane pril'ahlých pozemkov v k.ú. Prešov. 

M/351312015 (Ing. Adam) Žiadosť Ing. Milana Cibere o odkúpenie nákupného strediska 
Centrál, vrátane priľahlých pozemkov v k.ú. Prešov. 

VMČ Č. 2 nesúhlasf z dôvodu, že nehol uvedený účel využitia aniponúkaná suma. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy mestského majetku MsÚ 

Požiadavka č. 87/2/15 - vo veci vyčlenenia finančných prostriedkov z bežnej údržby na 
vyrovnanie prístupového chodníka v MŠ Fraňa Král'a. 

VMČ č. 2 žiada vyčleniť finančné prostriedky z bežnej údržby vo výške 2 000 € na 
vyrovnanie pristupového chodníka v MŠ Fraňa Král'a (chodník oproti vchodu do škôlky). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

JUDr. Beáta Findišová, v.r. 
poverená riadením organizačno-právneho 

oddelenia MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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