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ZÁPISNICA 

ZO 4. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4 ktoré sa konalo dňa 13. aprila 2015 

MtsTO PU.ŠOV Msstský ú/aú y Preiove 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny el,llllIl" 7tl1 ti I",;Id, "'~I: 

Miesto konania: MsÚ Prešov, farková č.24 Dallo: 2 l -04- 7015 
() 

Program: 	 ľrltOf'ly· 

úl;!!r.t'lt fillo "e(lcl ~ilitf 
l. 	Otvorenie a privítanie hostí 
2. 	 Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 
3. 	 Požiadavky občanov 
4. 	 Stanoviská VMČ 4 
5. 	 Záver 

Požiadavky prítomných občanov 

l. Ingrid Demčáková 

1. 	 Ulica Kúpeľná č.Jproblém sp. Mikom, ktorý odkúpil priestory od lY REAL H O. , 

z prevádzky sa pravdepodobne rozširujú ploštice, p. Miko nekomunikuje. Je možné zo 
strany mesta pomoc pri riešení problému. 

2. Bolo by potrebné aby lY Gaton vykonala terénne úpravy (zatrávnenie, vyspádavanie) 
J NechtY Gaton rieši situáciu s odpadovým hospodárstvom. 

Stanovisko VMČ č. 4 
1. 	 Odporúča spoločenstvo bytov požiadať správcu o vykonanie nápravy t. I deratizáciu 

a dezinfekciu priestorov. 
2+ 3 VMé požaduje príslušné odbory, aby informovali o predmetnej veci výbor. ( proj ekty. 
terénne úpravy, odpadové hospodárstvo) 

2. 	Cyril Jurč 
1. 	 Je monitorovanie ciest 365 v roku. 
2. 	 Prepadnutý chodník na ulici Škultétyho po prekládke plynu pri Telekome. Malo by to byľ 

predmetom reklamácie. 

Stanovisko VMČ č,4 
1. 	 Požaduje odpovedať občanovi 
2. 	 Požaduje doručiľ termín vykonania rozkopávky, dania do pôvodného stavu a aká bola 

doba pre reklamáciu. 

3. p. Chudá 

F -	 MsÚ/SP-O I12611 
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1. 	 Na ulici Jarkov~j č.2, bol niekedy obchod Margarétka, len bol v pries/orochfy Real s.r.o. , 
teraz sú to nevyužité priestory dlhší čas, nebolo by možné osloviť majite/'ov tej/o firmy 
a ponúknut' im tie/o priestory? Veď nájom je viac ako nič. 

2. 	 Nemohol by niekto prís!' na VMČ a vysvetliť čo je to vlastne Územný plán mesta a akýje 
pre náš VMČ ? 

3. 	 Ďalšie požiadavky a príspevky v mailovej forme vid: mailové a písomné požiadavky. 

Stanovisko VMČ č, 4 
l. 	 Na zváženie.fy REAL s. r. o.. 
2. 	 Na najbližšie zasadnutie VMČ požiadavka na príslušný odbor. 

4. Stašák 
1. P Stašák vysvetlil svoj príspevok s požiadavkou ústne a doložil mailom vid: emailové 
a písomné požiadavky bod Č. 9. 

Stanovisko VMČ č. 4 
J. VMé odporúča, ak si /0 občania nevysvetlia medzi sebou, nech uvedenú vec riešia 
Občiansko - právnym konaním. 

S. 	 Podrazová Božena 
l. 	 Oplo/enie kontajnerov na Pavlovičovom námestí navrhuje zbúral' a nahradil' ho 

oplotením. 
2. 	 Výmena piesku na detskom ihrisku. 
3. 	 Bolo by vhodné zabezpeči!' označenia ku detskému ihrisku "Zákaz venči!' psov". 
4. 	 Lavičky za blok Budovate/'skiJ. č.2-4-6. 
5. 	 Výsadba živého plotu na ulicu J Borodáča. 

6. 	 K detskému ihrisku doda!' herný prvok - šmýkačka. 

Stanovisko VMČ Č. 4 
l. 	 K uvedenej veci nech príslušný odbor navrhne či uvedený návrh riešeniaje možný? 
2. 	 Vymenil'piesok v pieskovisku. 
3. 	 Zvýšenie kontrol MsP, doplnit' tabuľky s označením. 
4. 	 Akje to možné doplniť lavičku v uveden~j lokalite. 
5. 	 Oddelenie dopravy a životného prostredia - vy jadr it' sa k realizácii v uvedenej lokali/e. 
6. 	 V prípade vo/'nýchfinančných prostriedkov po Vo. zakúpit' a dodať herný prvok šmýkačka 

6. Terpák Peter 
l . 	 Ulica Kúpeľna ZŠ - zástupca rodičov - požiadavka s pomocou pri osadení a zastrešení 

cyklistických s/ojanov pred uvedenou ilkolou. TúlO požiadavku SO/11 poslal aj v mailovej 
podobe. Žiadosť vid: príloha č.l 

Stanovisko VMČ čA - súhlasí s poskytnutím/in. príspevku vo výške 392,04 - € na realizáciu 
projektu stojany na bicykle - 1. etapa (osadenie stojanov). vid: bod mailové a písomné 
požiadavky bod. č.4, rozpočet príloha č.7, 

7. 	Osavčuk Emil 
1. 	 Požiadavky podal písomne viď. príloha č.2 

Stanovisko VMČ č. 4 

F -	 MsÚ/SP-Ol /26/1 
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Požaduje riešiťproblémy p. Osavčuka a oboznámiť občana a výbor Mé. 

8. Grega Stanislav 
l. 	 Ul. Krátka po I'avej strane osadU' obrubníky ak nie v roku 2015 na rok 2016. 

Stanovisko VMC č. 4 
Nech zaujme príslušný odbor stanovisko k realizácii a odpoveď zašle aj p. Haluškovi 
bod.člO.l . 

9. 	 Mr. D. Crawford 
l . 	 Prostredníctvom p. Langovej poďakoval príslušníkom MsP za vykonanie náprav 

v lokalite ulica Jarková - Weberová 

Stanovisko VMC č,4 berie na vedomie. 

10. Haluška Ján 
l . 	 Ulica Krátka nesúhlasí s umiestnením obrubníkov na uvedenú ulicu. 
2. 	 Žiada zakúpiť nahrávacie zariadenie na VMC č.4, aby bolo možné nahrávať požiadavky 

a pripomienky občanov 
3. 	 Ulica Grešová Vajanského po upratovaní tam ostala kopa lístia trávy, požaduje 

zakúpenie a umiestnenie kompostera viď Emailové požiadavky bod.č. 4 

4. 	 Zriadenie komunitnej záhrady. 

Stanovisko VMC č. 4: 
1. 	 Vyjadrenie k obrubníkom doručiťpodl'a bodu č 9.1. 
2. 	 Vyjadrenie oddelenia podporných činností doručiť VMC. 
3. 	 Príslušný odbor nech zaujme stanovisko, či je možné umiestniť kompostel' v uvedenej 

lokalite a ak áno za akých podmienok. 
4. 	 Požaduj e vyjadrenie príslušných odborov. 

ll. Škerlík 
l. 	 Prepadnutá šachta na chodníku pri Dukle z u/ice Hlavnej. 
2. 	 Aké je momentálne fonkčné využitie objektu ulica Svätoplukova č.6. 
3. 	 Je podaná žiadosť na zmenu doterajšieho využitia. 
4. 	 Priložil žiadosť o poskytnutie správy v dotknulej veci. 

Stanovisko VMC č. 4 
l. 	 Odstrániť nedostatok 
2. 	 Odpoveda!' občanovi a VMC na základe žiadosti písomnej žiadost; v prílohe č3. 
3. 	 Totožné bod. č.2 

12. Šándor Ladislav 
l. 	 Nezisková organizácia Urbanika žiada prispie!' zo strany mesta prostredníctvom 

vybudovania funkčného prvku detského ihriska na u/ici Okružnej. Žiadosť príloha č.4 

Stanovisko VMC č. 4 - súhlasí s tým, že žiada vyjadrenie príslušného odboru s umiestnen ím 
a zapracovaním k realizácii predloženého projektu .. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

F -	 MsÚ/SP-OI /2611 
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k e-mailovým požiadavkám občanov. 

J. 	 René Po/ačok 
~ smetné nádoby - posunúť viac do zeleného pásu a ohradil' pletivom, bránia vo výjazdu z 

garáži (foto) 

~ opravil' kanál teplovodnej šachty (foto) vid'. príloha Č.S 


Stanovisko VMČ Č. 4 : 
1. 	 Posúdiťpríslušný odbor a navrhnúťprípadne aj iné riešenie + realizácia. 
2. 	 Oboznámiť správcu teplovodného kanálu a požiadať ho o zjednanie nápravy. 

2. Šte!ančík 
Pán Štefančík / Štefánikova 17 žiada, aby sa pri garážach na Tarasa Ševčenka (vid'. foto) na 
bytových domoch opravili odkvapové rúry tak, aby voda nestekala po ceste ku garážam. Bolo by 
vhodné vyrovnať vzniknuté diery po daždi na príjazdovej ceste ku garážam. Vid'. príloha č.6 

Stanovisko VMČ Č. 4 : 
l . 	Požiadať správcu by.tových domov 29-31 aby. zjednal nápravu. 

3. Oby.vatelia vnútrobloku Záhradná 37-39, Levočská č.J9-25. 


Dobrý deň, 


Z dôvodu zvýšenia kvality života a bezpečnosti občanov, predovšetkým detí v oblasti 
bloku ulíc: Záhradná 37 a 39 , Levočská 19 až 25, Vás opätovne žiadame o podporu a pomoc 
pri zabezpečení týchto prác a úprav: 

~ 	Zatrávnenie pásu vo vnútornej časti vnútrobloku Levočská - Záhradná a dosypanie 
hliny 

~ Osadenie spomal'ovacieho prahu pri vstupe do bloku. 
~ Výstavbu uzamykatel'ných klietok pre komunálny odpad. 
~ Zaradenie do projektu na inštaláciu podzemných kontajnerov na komunálny 

odpad. 

S pozdravom obyvatelia vnútrobJoku. 

Stanovsiko VMČ č. 4 : 

l. Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a oboznámili VMČ. 

4. 	 Peter Terpak, koordinátor - dane Východoslovenská energetika Holding a.s. , Mlynská č.JJ, 
Košice 

Dobrý deň p. Langová , 
Po dohode sp. Višňovským (TSmP) sa na Vás obraciam s prosbou a pomoc pri 

spolufinancovaní cyklostojanov, ktoré plánujeme umiestnit' pri ZS Kúpeľňa. Cyklostojany sme 
zakúpili z grantu od Východoslovenskej energetiky, a.s. Potrebujeme ešte "vykryt" , osadenie 
prístrešku na cyklostojany. 

Žiadosť o príspevok zasielam v prilohe. 

V prípade potreby žiadosť upravíme/doplníme. 

Vopred ĎAKUJEM za pomoc pri realizácii nášho projektu 


F -	 MsÚ/SP-O1126/1 
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Priložený rozpočet je delený na 2 časti: 


Etapa l - osadenie cyklostojanov - 455,24 € 

Etapa 2 - prístrešok - 2 271,58 € 


Vzhl'adom na nákladnosť jednotlivých časti by sme v tomto čase radi realizovali l . Etapu 

(zároveň by sme splnili podmienku osadenia stojanov v termíne do 30A.2015, ktorá bola 

zadefinovaná v programe RWE Companius). 


Keďže ZS Kúpeľňa disponuje voľnými prostriedkami vo výške 63,20 € ( grant RWE
zakúpené cyklostojany) dovoľujem si požiadať/poprosiť o príspevok vo výške 392,04 € . 

Stanovisko VMC č. 4 :- Odporúča vyjsľv ústrety občanovi a pomôcť . Príspevok vyčleniť 
z rezervy VMČ. 

5. PhDr. Monika Štoffová 

Vážená pani predsedníčka komisie a vážení členovia, 

z dôvodu, že na Hviezdnej ulici doposial' nebol pristavený kontajner na zelený odpad vás 
žiadame alebo o pristavenie kontajneru alebo o odvoz nahromadeného zeleného odpadu ( najmä 
konáre na štiepku). 

Zároveň vás žiadame o osadenie osvetlenia na chodník prepájajúci Dilongovu ulicu s Hviezdnou 
ulicou, ktorý je vo vlastníctve mesta, a ktorý je v zime vo večerných hodinách nebezpečný. 
Keďže doposiaľ nebol udržiavaný žiadame vás aj o jeho opravu. 

Prosíme Vás aj o zabezpečenie odpadkových košov najmä na psie exkrementy, ktorý by bol 
umiestnený pred vstupom na súkromnú časť ulice Hviezdna, ako aj na Vodárenskej ulici kde 
odpadkové koše v súčasnosti absentujú. 

Ďakujeme za rýchle a kladné vybavenie. 

S pozdravom obyvatelia Hviezdnej ulice zatupení 

PhDr. Monikou Štoffovou 


Stanovisko VMC č. 4 :- žiada príslušné odbory o na návrh rieJenia podnetov. 

6. Ladislav Šandor 

V ážené panie poslankyne a pán poslanec mestskej časti 4 v Prešove, ako zástupca neziskovej 
organizácie urbanika, n.o. si Vás dovoľujem požiadať o finančný príspevok na zriadenie časti 
detského ihriska na pozemku mesta Presov. Žiadosť s prílohami pripájam v prílohe. 

S úctou , Mgr. Ladislav Šandor 

Stanovisko VMC č. 4:- Stanovisko vid~ bod 12 požiadavky prílomných občanov. 

7. Ján Haluška 

F - MsÚ/SP-01 /261l 



9 Strana 
VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č.4 6/12 

Mesto Prešov , 
--- - - _ . -

Pozdravujem. 

Teraz je vhodný čas napraviť chyby vo fakturácii pri odstraňovaní a výstavbe detského ihriska na 
dvore Grešova Vajanského. Vzhľadom na nedoriešenú fakturáciu , museli niekde ostať peniaze. 
Z nich by sa mohlo kúpiť 

KOMPOSTOVACIE SILO JRK SILO 3800 
http://www.komposter.sklproduct/kompostovacie-silo-jrk-3800-silo 

Podrobnosti dohodneme telefonicky. S úctou Ján Haluška 

Stanovisko VMČ č. 4 .- Stanovisko viď bod 10 požiadavky prítomných občanov.. 

8. 	 Renáta Chudá 

l. 	 Ďakujem poslancom za rýchle vyriešenie problému s parkovaním vozidiel taxislužby na 
Jarkovej ul. a mestskej polícii za zvýšenú kontrolnú činnosť a rýchle zásahy. 

2. 	 Ak sa bude mesto deratizovať - chcela by som požiadať, aby sa nezabudlo na deratizáciu 
zásobovacieho/parkovacieho priestoru slúžiaceho pre budovy Jarková 2, Jarková 4, 
Hlavná 15 a ďalšie, kde sú umiestnené kontajnery a behajú tam potkany. V týchto 
priestoroch a tiež v podjazde budovy Jarková 2 ľudia vykonávajú potreby Slúži ako 
verejné WC (upozorňovala som na to na VMČ v januári 2014)- vid'. Priloha č. 

3. 	 Podnet nielen od obyvateľov VMČ č.4: Na Veľký Piatok a Štedrý večer - kedysi boli 
herne, krčmy, bary, diskotéky a iné zariadenia predávajúce alkohol na území mesta 
Prešov zatvorené - mohlo by sa to znova zaviesť. 

4. 	 Prevádzka Bar Gorizianna Caffé na rohu Jarkovej a Weberovej ul. Prevádzke bol v min. 
roku predÍžený prevádzkový čas (pôvodne bol do 02:00 h.) aj keď to komisia pre ochranu 
ver. poriadku neodporučila. VMČ 4 súhlasil. Prevádzková doba bola predÍžená. Prosím 
informáciu: od p. Langovej, ked'že bola predsedníčka VMČ v min. volebnom období 
aký prínos pre obyvateľov žijúcich v MČ malo podľa poslancov predÍženie prev. doby 
v tejto prevádzke? (boli problémy už keď bola otvorená do 02.00 hod.) 
- ak sa stanovisko Komisie pre ochranu ver. ,Poriadku a stanovisko VMČ nezhodujú - kto 
a na základe čoho rozhoduje o predlžení prev. doby? čo je rozhodujúce? 
- akým spôsobom sa občan môže dozvedieť o tom, ktorá prevádzka požiadala o prev. 
dobu, resp. o predÍženie prev. doby po 22.00 h , aby sa pripadne mohol vyjadriť ešte 
predtým ako sa vydá rozhodnutie? 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku z 22.8.2014: 

-I 	 lhr CORJ ZI. \ NA CAFI (, \\:l-hC'r\~\'a:2 isllh.::n: lI ) Pr. SI 10.00 h tJ ).flu II 

F \ u Ra;C'vcwit. OS2 12 'I mko\ Pj:.! IU OO II 1I.l .3H li 
:lIj el:ct f'/'· ' ·41< 1:. k,)l·~;lw I r / ~ 1I So l~ n{)h O ~ OO h 

1\c /.ll \\lr~·ll ~ 

Iwmh:ia ncodpm'úča prc\'ádzl{tlYj' č.. ~ do 3.0n h. a clo 3.30 h. 
,"h'lei pritumní ť1('uo\-i", holi ,Ol 

udô\odnl'oil': zauczp..'Čcnic ncnaru~o\'ani .. nočni'hn poku.ia 

VMČ 6.10.2014: 

F -	 MsÚ/SP-Ol /26/1 
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Požiada\'ka Č. 390í4/14 - YO ..'ed stano\'ihka VMl' č, 4 k osobi.oému urč.cniu 
prevádzkovébo času. 

(IV . Slanoviskh. bc-d 30. v u \pisnicil.: 
30. SSR vy' .i:'1danit stanoviska VMČ č . 4 k žiodostiam na osobitné určenie pre\'ád:lkovéhú 
času. 

I/ Bar GORI7..l ANA CAFFÉ. W.bero". 2 do 02 .00 II PO.SI 10.00 h - 03.00 

5"'3 RaSť'\ Q \ :i. US:! 1'2 T rnko\ P" IO Oli h - !)3.30 h 

Zf"..'na prt ,.·dd:ko \·dho t a.m O 1i .0(1 h - 03 .00 h 


(' zat\"{lrenc 

VMC é. 4.úh/asi. 
Požiaduvka odstúpená DD vedomi", sekcii ~tratcgickébo ron'oja MsÚ 

Stanovisko VMČ č. 4 :- Odporúča vyjsť v ústrety občanov; a pomôcľ 

9. Stašák 

Osavčuk- 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 C. 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 C. 1. z 16.2.2015 Za 8854,97 € sa opravovalo celkom iné 
ako bolo v uznesení MsZ pod číslom 49512014 z 20.2.2014 - takéto číslo uznesenia neexistuje. 
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 24,066 € bez DPH (4,30 
s DPH). Vie niekto koľko stoji bežný trávnik? Ako sa pestuje? Kto ho bude zalievať? O od O 
pôjde. 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. _ Fy 
Parkona pestuje trávnaté koberce na ploche 12 hektárov. 130 m2, ktoré dodala na dvor 
v Škultétyho ulici nie je ani kvapkou v mori! To trávnik u bazénu rodinného domu ma väčšiu 
plochu, tak nechápem prečo by sa kvôli tomu mali ovplyvňovať politici? Ja (Stašák) som 
zamestnancom TsMP a nemám žiadnu firmu na Slovensku! 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. Pán Osavcuk, neuviedol koľko stoji bežná dlažba, takže 
sa k tomu neviem vyjadriť, ale: Prečo pani primátorka jazdi v Mercedese a nie v Škodovke? Za 
cenu jedného mercedesu by mohli byt 3 škodovky! Lebo sme kultúrny národ a nežijeme 
v praveku, vývoj doby ide do predu! Parkovisko, ktoré sme si urobili a zaplatili sami v rámci 
revitalizácie domu, bolo z tej to dlažby, tak aj chodník sa tomu prispôsobil, aby to nebolo ako 
päst' na oko! Chodník bol predražený o 275%. Dôkaz: Fotto Č. 3. Z hore uvedeného je 
preukázateľné, že pani Langová riadili podnikatelia. Aký podnikatelia riadili pani Langová? Kam 
podľa Vás sa mal trávnik isť kúpiť? V Prešove predáva trávnik iba Parkona, do Košíc? 
V Košiciach ho predáva tiež Parkona! Asfalt predáva iba Eurovia a betón iba betonárka na 
jesennej ulici. Takže sa nedá s tým nič robiť! 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 byt' 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 

F - MsÚ/SP-01/26/l 
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alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu 
blízkych osôb ani fyzických osôb alebo právnických. 

Trvám na tom, aby pán Osavčuk obvinenie ktoré proti pani Langovej vzniesol, doloži/listinnými 
dôkazmi! Inak sa jedna o krivé obvinenie a leda o trestný čin. Ak Io nedoloži, navrhujem 
zastupitel'slVu MČ 4, podať na pána Osavcuka trestne oznámenie! Ja som pani Langovu 
neovplyvňoval ani neuplácal! Takže Io krivé obvinenie sa týka aj mojej osoby' 

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 nežiadalo 
prevod časti pozemkov do trvalého bezplatného užívania pred opravou, ale až keď sme z rezervy 
výboru investovali do nadštandardného vybavenia 8854,97 €. Už moja predchodkyňa pani 
Havrilova žiadala o prevod. Mali sme projekt, vybranú firmu, členská schôdza na to už aj fin. 
prostriedky schválila (vid zápisnica a projekt), ale mesto nám to nechcelo dat'! PREČO? V 
zápisnici z výboru MČ Č. 4 z 2.2.2015 som sa dozvedel, že výbor MČ č.4 a vyhovel pánovi 
Stašákovi a súhlasí s prevodom časti pozemkov na základe predloženého Gisplánu do trvalého 
bezplatného užívania za podmienok dodržiavania všetkých- platných noriem. Pýtam sa a chcem 
vediet' 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 
vybudovať" parkovisko vo vnútro bloku Škultétyho číslo 7 a 9 v Prešove. V zmysle zákona Č . 
2 l l 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 odpoved' 
evidovanú pod číslom V 2500/2015. "Mesto Prešov nezabezpečovalo budovaníe parkoviska na 
nádvori 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 správnost' 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 dat' do trvalého bezplatného užívania pozemky na Pavlovičovom námestí, 
pretože MsÚ v Prešove nie je dojná krava. _ Jeden občan nemôže žiadať zmenit' rozhodnutie 
výboru MČ, ktoré bolo učinené na základe žiadosti väčšiny občanov! _ Mesto Prešov v tejto 
mestskej časti v roku 2014 investovalo do nadštandardného vybavenia 62 963 tis. € _ Nech nám 
pán Osavcuk vysvetli, kto sa o tie pozemky za tých 62 963 tis. € ktoré mesto vynaložilo bude 
starat'? Nech sa ide pozri et' okolo Torysy ako to tam vyzerá, nikto sa o to nestará, tráva je vyššia 
ako stromy ktoré sú tam vysadene a stej ne by to dopadlo i s našimi pozemkami! Vlani Sadex 
pokosil trávnik okolo nasej bytovky iba raz, pýtam sa stačí to? My sme pokosili, pohrabali a ja 
som volal na mesto nech Sadex príde odviesť trávu. Prišli za týždeň!!! Bude nám Sadex chodiť 
sekať trávnik 3x do týždňa, tak ako si to sekáme my? Bude ho hnojiť 3x do roka? Bude ho 
pravidelne vyhrabávať od bordelu topoľov zo škôlky? NEBUDE! Tak nie je lepšie ho dať do 
bezplatného užívania, nech sa za naše peniaze robí údržba a nech to naše mesto vyzerá kultúrne? 
V zahraničí, mesta ponúkajú pozemky okolo bytoviek do užívania a ešte im za to aj platia, my 
nechceme nič!! I 

Na zaver, už by som iba dodal Io, že neviem kde pán Osavčuk čerpá informácie, ale ako som 
vyššie uviedol: číslo uznesenia neexistuje, cena za trávnik neodpovedá, cena za bežný trávnik a 

F - MsÚ/SP-Ol /26/J 
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za bežnú dlažbu nie j e uvedená, ja nevlastním žiadnu firmu na Slovensku, nikoho som 
neovplyvňoval ani neuplácal ... ! Chcel by som tým pána Osavčuka požiadať aby sa zdŕžal 

predkladania zavadzajúcich a nepravdivých informácii a aby nikoho krivo neobviňoval a 
neurážal. DA KUJEM PEKNE ZA POZORNOST 

písomné požiadavky občanov: 

10.Osavčuk 

Predložil požiadavky v písomnej forme vid: pri/aha č.2 

(občanom doručenú písomnú požiadavku - doložiť aka očíslovanú prílohu k zápisnici) 

Požiadavky a informácie VMČ č . 4 

l. 	VMČ č. 4 žiada: 
- osadiť herný prvok zakúpený vr. 2014 vareáli vnútro bloku Železničiarska - 17. 

novembra, dohodnuté na mieste 13.4.2015 za účasti p. Langovej , p. Fedorčíkovej, p. 
Čerrnákovej, p. Štefaníka (TSMP), p. Semana(MÚ) 

- zvyšnú hlinu po úprave ihriska previesť do vnútro bloku Záhradná - Levočská 


- lavičky od bytových domov na ulici 17. novembra 116, 118, 120 presunúť po dohode s p. 

Čerrnákovou I Železničiarska 

- opraviť lavičku 17. novembra 92 
- opraviť lavičky Štúrova 37 - pod Jedl'ou, Štúrova 19 

Stanoviská VMČ č. 4 

l . 	Vvžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie Drevádzkového času 
z odboru ekonomiky a podnikania. Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 

V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 179/2008 
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 
žiadame Výbor v mestskej časti č. 4 o stanovisko k žiadostiam na osobitné určenie 

prevádzkového času nad rámec prevádzkového času stanoveného v článku 3 tohto VZN . 
V prípade nesúhlasného stanoviska žiadame Vás uviesť dôvody. Ide o tieto prevádzkarne: 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovateľ 	 návrh Qrevádzkového času 

11 KING PIZZA, 17. novembra 124 Po - St 10.00 h - 04.00 h 
QUEEN CONTROL s.r.o. 040 II Košice Št, Pia 10.00 h - 24.00 h 

So 12.00 h - 24.00 h 
zmena prevádzkovateľa Ne 17.00 h - 24.00 h 

21 BOBO - detský textil, Hlavná 26 Po - Pia 09.00 h - 17.00 h 
Dagmar Fedušová, 080 OI Prešov So 09.00 h - 12.00 h 
nová prevádzkareň 

31 	 Music club R2, Hlavná 131 Po, Ut 20.00 h -02.00 h 
J.P.Group SK, s.r.o. St, Št 20.00 h - O1.00 h 

F - MsÚ/SP-OJl2611 
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zmena prevádzkovateľa 	 Pia , So 20.00 h - 05.00 h 
Ne zatvorené 

41 LION - šperky, hodinky, Hlavná 120 Po· Pia 09.00 h - 12.00 h 12.30 h - 17.30 h 
STARDUSTTRADING, S.r.o. , 08501 Bardejov So 09.00 h - 12.00 h 
nová prevádzkare/í 

51 	 Textilná galantéria, Hlavná 68 (vo dvore) Po· Pia 08.30 h - 16.30 h 

BOLS, S.r.o., 080 O I Prešov So zatvorené 

nová prevádzkareň 

61 Kozmetické a kadernícke potreby, Hlavná 38 (dvor) Po 08.30 - 12.00 12.30 - 16.30 

Martina Jurašková - KOZMETIKA FACE, Prešov Ul 08.30 - 12.00 12.30· 16.00 

nová prevádzkareň St, Št, Pia 08 .30 - 12.0012.30 - 16.30 


So, Ne zatvorené 

Stanovisko VMČ č. 4 nesúhlasí s bodom č. l. odporúča do 22.00 hod. a bod č. 3 v piatok 
a sobotu odporúča čas 04. OO hod.. 

2. 	Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, oddelenie 
mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - ulica Škultétýho č . 7-9, Prešov - prevod časti pozemku 
(č.z.87313120 15 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: odporúča dať do nájmu na dobu neurčitú za l f ročne, s tým, že 
v uvedenej lokalite bude uvedené priestranstvo spravované podľa platnej legislatívy a územného 
plánu mesta. 

3. 	Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, oddelenie 
mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - predaj pozemku na Ul.J 7. novembra (č.z.22017/2015 list 
v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: súhlasí 

4. 	Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, oddelenie 
mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - UL Weberová - žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
(č.z. 87238 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: súhlaSÍ 

5. 	 Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, oddelenie 
mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - UL Slovenská - žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
(č.z.84963 list v archíve zápisnice). 

F - MsÚ/SP·01 12611 
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Stanovisko VMČ č. 4: súhlasí 

6. 	 Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam Z Odboru správy majetku mesta. oddelenie 
mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - Ul. Košická - zmena pozemku (č . z.8687212015 list v archíve 
zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: súhlasí 

7. 	 Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, majetkovo 
právne oddelenie. 

Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu (M /16935/2014, Č. z. /2015 list v archíve 
zápisnice) 

Stanovisko VMČ č. 4: súhlasí 

8. 	 Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, majetkovo 
právne oddelenie. 

Vyžiadanie stanoviska k zámene nehnuternostL (M /8939/2013, Č. z 22050 /2015 list v archíve 
zápisnice) 

Stanovisko VMČ čo 4: súhlasí 

9. 	 Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - predaj pozemku Ul. 17. Novembra (M /5451/2015, Č. z 87689 
/2015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ č. 4: súhlasi 

IO. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - odpredaj pozemkov na Ul. Pod Táborom (M /2015/3984, č.z 
19111 12015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ č. 4: navrhuje dlhodobý prenájom za IE ročne. 

ll. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - Ul. Tkáčska Prešov - odkúpenie pozemku (M /97484/2014, č.z 
17462/2015 list v archíve zápisnice) a Žiadosť o zaujatie stanoviska - ulica Okružná Prešov
zámená pozemkov pozemku (M /149187/2014, č.z 149602/2014 list v archíve zápisnice). 

F - MsÚ/SP-Ol /26/1 
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Dodatok k zápisnici č.412015 z VMČ č.4 
12. Stanovisko k odkúpeniu pozemku 

r;~J MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor správy majetku mesta 


Hlavná 73 

08001 Prdov 


Vážena pani 
Mgr, Renáta Fedorčiková 
Predseda Vl\lČ Č. 4 
Poslanecká schränka č. 11 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
(JSt) ú l [)re~nv 

\f,!!;;$1 ť'k" "l d'1;O N;d'l';""l<, V~Ntv,"II',' ;',~a !>-',h(N 

Mt2015{~90 KWUIQ"... P;cŠtJII 
tJ: HH;<f>:J.'?015 VO:!;.1!310022B ~2:3 2015

<432:::15 gllb<ela k.curQ\la@prCUOV,$Í( 

Vec 

Prešov. UL Škultétyho - odkúpenie pozemku pod garážou 
- žiadosť o stanovisko 

Na z:ákfade žiadostí p. t:ulá"lje Juskovej, PavIavitovo námestie 35, OBD 01 
Prefiov. ktora žiada o odkúpenie pozemku parc, č_ KNC 5391/46 o výmere 18 m? 
k,ú, Prešov, LV 6492, ktorY je zastavaný garážou vo vlastnictve žiadateľky. Vás 
žiadarne o zaujatie stanoviska k odkúpeniu uvedeného pozemku. 

S pozdravom 

P"cílciliY 
- žiadosť M~STC'" i»>n,;~~íiJ·il 
- kopla z kat mapy M""l<v (J(~d li ';"q~!ímte 

all'OR $pi\~VY TI':J..)IóTKU t;',':slJ\
"LV 11379 Ml$?I.ev»-o,~Yrw- Ll\~G'i'!V':,j~~ 

'080 01 0l'ekw Ul 

JUDr" Ľudmila Varg\:ivá 
poverená ríadenlm odboru 

M,wW"f Vú~ " '-"n-!Wv" I FII"''''' ta: :lK' ti "'"Ac, , ,l~: "411 ,Si ;~'tOl!l - fm< ~';2i\t, I\!I;»,*~ _".,,,,,)1. ,,_,~ ·"~"'~-<l!in'Tu,,,,,,. _v""wl.... :r~. "" 

V Prešove dňa 29.04.2015 

Ing. Renáta Fedorčfková, v. r. Ing. Marek Varga 
predseda VMČ č. 4 sekretár VMČ Č. 4 

F - MsÚ/SP-Ol/261l 
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Stanovisko VMČ č. 4: Pozemky Baštová - Tkáčska VMČ . Z dôvodu rozporuplných odpovedí 
Vás žiadame o doplnenie infonnácii súčasného právneho stavu v predmetnej veci. 

V Prešove dňa 17.04.2015 

Ing. Renáta Fedorčíková, v. r. 
predseda VMČ Č. 4 

Ing. Marek Varga, v.r. 
sekretár VMČ Č. 4 

l. Príloha č.l p. Terpak 
2. Príloha č.2 p. Osavčuk 
3. Príloha č.3 p. Škerlík 
4. Príloha č.4 p. Urbanika 
5. Príloha č.5 p. Polačok 
6. Príloha č.6 p. Štefančík 
7. Príloha č.7 p. Terpak 

F - MsÚ/SP-01/26/ l 
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V mene rodičov žiakov ZŠ Kúpeľná 2. Prešov: Ing. Peter Terpák 

Mestský úrad Prešov 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

V Prešove, 30.03.2015 

Vec 
Žiadosť o finančný príspevok na projekt "CYKLOSTOJANY pre ZŠ Kúpeľná Prešov" 

V snahe umožniť žiakom, rodičom a zamestnancom školy ZŠ Kúpel'ná, Prešov, 
cestovať do školy na bicykli , sme sa zapojili do programu "RWE Companius - Pomáhame 
spoločne", ktorý bol realizovaný spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., Košice 
a požiadali sme o finančný príspevok na zakúpenie cyklostojanov. Po úspešnom vyhodnotení 
nášho projektu a obdržaní príspevku vo výške 500,- EUR od vyššie menovanej spoločnosti 
sme zakúpili stojany značky ALFA s celkovou kapacitou 25 miest. 

Aby v prípade nepriaznivého počasia nedochádzalo k poškodeniu našich bicyklov, 
radi by sme uvedené cyklostojany chránili prístreškom. 

Keďže škola nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov 
potrebných na osadenie cyklostojanov a realizáciu prístreška, obraciame sa na mesto 
Prešov so žiadosťou o finančnú pomoc vo výške 1 800€ pri spolufinancovaní nášho 
projektu. Celková rozpočtovaná výška nákladov, štruktúra zdrojov a projektová dokumentácia 
sú prílohou tejto žiadosti. 

Spoluúčasť mesta Prešov v projekte" CYKLOSTOJANY pre ZŠ Kúpeľná Prešov" sa 
pozitívne prejaví vo viacerých aspektoch: 

1. 	 umožní žiakom zo širšieho okolia využívať cyklochodník v blízkosti školy a 
vyhnúť sa tak komplikovanej cestnej premávke v meste Prešov, 

2. 	 podporí pohybovú aktivitu detí s pozitívnym dopadom na ich zdravotný stav 

3. 	 zlepší kvalitu životného prostredia, 

4. 	 podporí u žiakov upevňovanie nových poznatkov z dopravnej výchovy, 

5. 	 zlepši sa infraštruktúra a zároveň sa podporí rozvoj cyklodopravy v meste Prešov 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti verime v kladné vybavenie našej žiadosti. 

S pozdravom 

Ing. Peter Terpák 

Príloha: - Štruktúra nákladov/financovania - 1 x 
Projektová dokumentácia pristreška - 1 x 



([J 


Emil Osavčuk 

AI Dostal som odpoved' od MsP na požiadavky č. 8/4/15, 9/411 5, 10/4115 , 22/4/15 

a 64/4115. 

al Mestská polícia má roky rokúce poučuje, že v zmysle zákona NR SR č. 812009 
o cestnej premávke je v § 52 osobitné ustanovenie o chodcoch umožnené zastavene 
a státie motorovým vozidlám na chodníku, ak ostané voľná šírka najmenej 1,5 m. 
Prečo MsP do dnešného dňa nezistila šírku chodníka na ulici Plzenskej a Kpt. 
Nálepku v Prešove? 

Dôkaz: Foto z 17. 3.2015. Ulica Plzenská, ktorá má šírku len l,5 m a autá zaberajú chodnik. 

Dôkaz: Foto z 20.3 .2015 . Ulica Kpt. Nálepku, ktorá nemá šírku l,S m a autá zaberajú 

chodník. 



bI Dokedy budú autá devastovať trávnatý porast na ulici Plzenskej? Dostal som 
odpoveď, že boli osadené technické zábrany, ktoré oddelili od zelení a stípiky 
na chodníku. Priestory pri budovách na ulici Plzenskej , kde došlo aj k terénnym 
úpravám nie sú vo vlastníctve mesta Prešov. 
Vo svojej požiadavke pod é. 10/4/15 poukázal som, že autá devastujú mestský 
pozemok a nie pred budovou. 

Dôkaz: Foto z 23.3.2015 

cl Na Námestí mieru je osadená dopravná značka Pešia zóna a autá parkujú. 
Dôkaz: Foto v zápisnici z 2. februára 2015. 

dlNa Námestí legionárov parkujú autá. Polícia vyhodnotila, že priestupok sa nestal , 
pretože pre chodcov zostava voľná šírka najmenej 1,5 m. Po Námestí legionárov 
denne prejdú tisíce chodcov, ktorých môžu ohrozovať autá. Námestie legionárov 
je zaradene do oddychových zón. 
Prečo výbor nezaujal žiadne stanovisko, že autá parkujú na Námestí legionárov 
blízko fontány pri ktorej sú aj deti? 
Čo nato oddelenie dopravy a životného prostredia? Je to v súlade s legislatívou 
MsÚ o životnom prostredí? Som toho názoru, že na Námestí legionárov chodníky 
by nikto nemal iný využívať ako chodec, ktorému je chodník určený . Vodiči by mohli 
chodník zabrať len vted y, ak im to umožni zvislé alebo vodorovné dopravné značenie. 
Chodníky boli vybudované pre chodcov a nie pre autá!'! Navrhujem na miesto 
dopravnej značky osadiť kvetináče. 



B/PODNETY: 

al Trávnaté porasty I verejná zeleňl sú horšie, ako lúky a pasienky v našom obvode. 

Dôkaz: Foto z 25. 3. 2015, ulica Plzenská. Rozkopávka z roku 2014 




bI Firma CondorNet, ktorá bola povinná do 31.10.2012 fyzicky odovzdať správcovi 
komunikácie na základe rozhodnutia z l. 8. 2012. Firma CondorNet nedala do pôvod
neho stavu časťparkoviska na Bayrovej ulici. 
Na tento stav som upozornil MsÚ v roku 2014 pod č. požiadavky 192/4/2014. Dostal 
som odpoveď 4. 9. 2014, že si uplatníme nárok v záručnej dobe do 36 mesiacov. Vo 
svojej požiadavke som poukázal nie na skrytu chybu, ale na nekvalitnú 
prácu firmy a pracovníka MsÚ, ktorý prácu prevzal v zmysle povolenia, pod 
značkou B-12S1S/12-Mt zo dňa l. 8. 2012. 

Dôkaz: Foto z 25.3 . 2015. 

V Prešove, dňa 13. 4. 2015. 



Q) 


Mestský úrad v Prešove 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Hlavná 73 
080 OI Prešov 

Vec: Žiadosť o poskytnutie aktuálnej správy v dotknutej veci 

Týmto Vás láskavo žiadam o poskytnutie aktuálnej správy vo veci zmeny využitia 
nebytových priestorov na Svätoplukovej ulici č.6 a č.8, a to z dôvodu, že som vlastníkom 
rodinného domu na Svätoplukovej ulici č.7 a zároveň v ňom s rodinou aj bývam. Tieto 
nehnutel'nosti sú navzájom napojené, a preto v záujme ochrany zdravia občanov, a s tým 
spojeného dodržiavania nočného kľudu Vás pri vyjadrení sa k zmene užívania nebytových 
priestorov a odsúhlasovaní prevádzkových hodín žiadam brať do úvahy tieto skutočnosti. 
O priebehu celej veci si prajem byť informovaný. 

S úctou 

Peter Škerlík 

Na vedomie: 
Mestský úrad Prešov (Odbor ekonomiky a podnikania 
Mestský úrad Prešov (Komisia pre podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj -
Ing. Kollárová Marta) 
Poslanci Mestského zastupitel'stva - obv~d čA octnf7;l/4-uÍ I:J. ti. wir~ Nlf, 

Vf( c: 7 





(i) 

urb~Nlk~,,~; 

Ing. Renáta Fedorčíková 
Výbor mestskej časti Č. 4 

Mestský úrad 
Jarková 26 

080 01 Prešov 

V Prešove 13.04.2015 

Vec: žiadosť o finančný príspevok 

Žiadame Vás týmto o finančný príspevok vo výške 3.000 Eur (slovom: tritisíc eur) na 
zriadenie časti detského ihriska (vizualizácia je prílohou č. 1 tejto žiadosti) situovaného na 
pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, p.č. 9808/63, k. Ú. Prešov v susedstve s pozemkom 
Mestskej oázy na Okružnej ulici Č. 59 v Prešove (za budovou elektrární, pod lávkou pre 
peších) . 

Finančný príspevok bude použitý na sfunkčnenie predmetného pozemku a dotvorenie 
oddychovej zóny Mestskej oázy ako parčíku kultúry a oddychu v širšom centre mesta Prešov, 
na ktorom dlhodobo a cielene pracuje nezisková organizácia urbanika už od roku 2013. 

s úctou, 

Mgr. Ladislav Šandor 
urba nika, n.o. 

tel. : 0918 528 326 
e-mail: laco@urbanika.sk 

urbanika, n.O 
OkruZná 5'5 fCO 45739137 OTP oonka, a s 
00:01 Prešov 016 ~7973 č ú.1 4006285/52CO teLCS18258155 e-mail urbamka@urOOf)!ka.sl< woo www_urbanikask 

mailto:urbamka@urOOf)!ka.sl
mailto:laco@urbanika.sk






(!)
SÚHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 09 

Stavba: Ocel'ový prístrešok stojanov na bicykle. ZŠ Kúpel'ná • Prešov 

JKSO: KS: 

Miesto: ZŠ Kúpe!'na , Prešov Dátum: 15.04.2015 


Objednávate!': IČO: 
ZŠ Kúpeľná I Prešov IČO DPH : 

Zhotovitef: 	 IČO : 
IČO DPH: 

Projektant: IČO: 

Ing. Terpak IČO DPH : 

Spracovateľ: IČO: 
Ing. Čurlík Jan IČO DPH: 

Poznámka: 

,- -,- -
Náklady z rozpočtov 2272,35 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 

(ena bez DPH 	 2 272,35 

DPH základná 20 ,00% z 0,00 0,00 

znížená 20,00% z 2272,35 45,",,47 

r 
ICenasDPH v EUR 

.~ 

2 726,8~ 

[PrOjektant 	 :Spracovatel' , I 

I 
, 

! 
,Ii , 

!Dátum a podpis: Pečiatka 
~ 

, !Dátum -". podjlÍ~:_	 _ ._ _ _!,ečiatka 

------~- -----,
iObjednávate I' 	 Izhotovíte!' i,l 

I()átum a_p.?d~is'-,.__ _ ____ _ _-"e~iatl(a 	 :,~~~um ~p()dE.is :. Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 09 

Stavba: Oce\'ový prístrešok stojanov na bicykle, ZŠ Kúpel'ná , Prešov 

Miesto: ZŠ Kúpeľná. Prešov 

Objednávateľ: ZŠ Kúpeľná. Prešov 

Zhotoviteľ: 

,---- ------- -- - - ---- --- --- ---
Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtov 

I. I. etapa 

II. II. etapa 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Dátum: 15_04 _2015 

Projektant: Ing_ Terpák 

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 
- - - - - -----. ... j 

2272,35 2 726,82 

379,37 455,24 

1 892.,98 22.71,58 

0,00 0,00 

2272,35 2 726,82 
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