
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 1;°; Odbor vnútornej 8právy 
Organizačno - právne oddelenie 

Mesto Prešov Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným vedúcim odborov 
náčelníkovi MsP 

Váš list číslolzo dňa 	 Naše člslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NQ.!2015/1088 23.4.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4- zo dňa 13.4.2015 
Zápisnica VMČ Č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 21.4.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 21.5 .20 15 

Požiadavka Č. 138/4/15 - vo veci rozširovania ploštíc z prevádzky na ul. Kúpel'nej. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod l. 1. v zápisnici); 
l. Ingrid Demčáková: 
l. Ulica Kúpeľná č.l problém s p. Mikom, ktorý odkúpil priestory od f'y Prešov REAL s.r.o., 
z prevádzky sa pravdepodobne rozširujú ploštice, p. Miko nekomunikuje. Je možná pomoc zo 
strany mesta pri riešení problému. 
Stanovis/w VMČ Č. 4: 

Odporúča spoločenstvu bytov požiadať správcu o vy/wnanie nápravy, t. j. deratizáciu 

a dezinfekciu priestorov. 

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

Požiadavka Č. 139/4/15 - vo veci terénnych úprav a riešenia situácie odpadového 
hospodárstva. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 1. - 2., 3. v zápisnici); 
I. Ingrid Demčáková: 
2. Bolo by potrebné, aby f'y Gaton vykonala terénne úpravy (zatrávnenie, vyspádovanie) 
3. Nech fy Gaton rieši situáciu s odpadovým hospodárstvom. 

Stanovisko VMČ é. 4: 

VMČ požaduje príslušné odbory, aby informovali o predmetnej veci výbor( projekty, terénne 

úpravy, odpadové hospodárstvo). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia

a komunálnych služieb MsÚ. 


Požiadavka Č. 140/4/15 - vo veci monitorovania ciest. 

(L Požiadavky prítomných občanov, bod 2. - 1. v zápisnici); 

2. Cyril Juro: 
l. Je monitorovanie ciest 365 dní v roku? 
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Stanovisko VMC č. 4: 


VMC poladuje odpovedať občanovi. 

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

Požiadavka č. 141/4/15 - vo veci prepadnutého chodníka na ul. Škultétyho. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 2. - 2. v zápisnici); 
2. Cyril Jurč: 
2. Prepadnutý chodník na ulici Škultétyho po prekIádke plynu pri Telecome. Malo by to byť 
predmetom reklamácie. 
Stanovisko VMC Č. 4: 


VMC poladuje doručiť termín vykonania rozkopávky, vrátenie do pôvodného stavu a aká bola 

doba pre reklamáciu. 

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

Požiadavka č. 142/4/15 - vo veci nevyužitých nebytových priestorov na ul. Jarkovej 2. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. - l. v zápisnici); 
3. Pani Chudá: 

1. Na ulici Jarkovej Č. 2 bol niekedy obchod Margarétka, ten bol v priestoroch ry Prešov Real 

s.r.o., teraz sú to nevyužité priestory dlhší čas, nebolo by možné osloviť majiteľov tejto firmy 

a ponúknuť im tieto priestory? Veď nájom je viac ako nič. 


Stanovisko VMC Č. 4: 

Na zváienie.IY Prešov REAL s.r.o. 
Požiadavka odstúpená na vedomie spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. 

Požiadavka (!. 143/4/15 - vo veci vysvetlenia Územného plánu mesta Prešov obyvatel'om. 
(1. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. - 2. v zápisnici); 
3. Pani Chudá: 
2. Nemohol by niekto prísť na VMČ a vysvetliť čo je to vlastne Územný plán mesta a aký je 

pre náš VMČ? 

Stanovisko VMC č. 4: 

Na najblilšie zasadnutie VMC požiadavko na príslušný odbor. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 
MsÚ. 

Požiadavka (!. 144/4/15 - vo veci oplotenia kontajnerov, výmeny piesku, osadenia 
značkya lavi(!iek, výsadby živého plota a osadenia herného 
prvku. 

(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 5. 1.- 6. v zápisnici); 
5. Pani Božena Podrazová: 
1. Oplotenie kontajnerov na Pavlovičovom námestí navrhuje zbúrať a nahradiť ho oplotením. 
2. Výmena piesku na detskom ihrisku. 
3. Bolo by vhodné zabezpečiť označenia ku detskému ihrisku "Zákaz venčiť psov". 
4. Lavičky za blok Budovateľská Č. 2-4-6. 
5. výsadba živého plotu na ulicu 1. Borodáča. 
6. K detskému ihrisku dodať herný prvok - šmýkačku. 


Stanovisko VMC č. 4: 

l. K uvedenej veci nech príslušný odbor navrhne, s čí uvedený návrh riešenia je možný? 
2. Vymeniťpiesok v pieskovisku. 
3. Zvýšenie kontrol MsP, doplniť tabuľky s označením. 
4. Akje to možné doplniť lavičku v uvedenej lokalite. 
5. Oddelenie dopravy a životného prostredia - vyjadriť sa k realizácii v uvedenej lokalite. 
6. V prípade voľnýchfinančných prostriedkov po VO, zakúpiťa dodaťherný prvok šmýkačka 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia a 
komunálnych služieb MsÚ v súčinnosti s mestskou políciou. 

Požiadavka č. 145/4/15 - vo veci zastrešenia cyklistických stojanov pri ZŠ Kúpel'ná. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 6. v zápisnici); 
6. Pán Peter Terpák: 

Ulica Kúpel'na ZŠ - zástupca rodičov - požiadavka s pomocou pri osadení a zastrešení 

cyklistických stojanov pred uvedenou školou. Túto požiadavku som poslal aj v mailovej 

podobe. Pozri pnloha č. 1. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Súhlasí s poskytnutím fin. príspevku vo výške 392,04 - e na realizáciu projektu stojany na 

bicykle -l etapa (osadenie stojanov). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia a 
komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka č. 146/4/15  vo veci osadenia obrubníkov na ul. Krátka. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 8. a IO. v zápisnici); 
8. Pán Stanislav Grega: 
Ul. Krátka po ľavej strane osadiť obrubníky, ak nie v roku 201 S na rok 2016. 
10. Pán Ján Haluška: 
Ulica Krátka nesúhlasí s umiestnenim obrubníkov na uvedenú ulicu. 
Stanovisko VMČ č. 4: 
Nech zaujme príslušný odbor stanovisko k realizácii a odpoveď zašle aj p. Haluškovi. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia a 
komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka č. 147/4/15 - vo veci zakúpenia nahrávacieho zariadenia na zasadnutia 
VMČ č. 4. 

(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 10. - 2. v zápisnici); 

IO. Pán Ján Haluška: 

2. Žiada zakúpiť nahrávacie zariadenie na VMČ č,4, aby bolo možné nahrávať požiadavky 

a pripomienky občanov. 


Stanovisko VMČ č. 4: 

Vyjadrenie oddelenia podporných činností doručiť VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie oddeleniu podporuých činností MsÚ. 


Požiadavka č. 148/4/15 - vo veci umiestnenia kompostera a zriadenia komunitnej 
záhrady. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod IO. - 3. a 4. v zápisnici); 
IO. Pán Ján Haluška: 
3. Ulica Grešova, Vajanského, po upratovaní tam ostala kopa lístia trávy, požaduje zakúpenie 
a umiestnenie kompostera vid'. E-mailové požiadavky bod Č. 4: 
Pozdravujem. 
Teraz je vhodný čas napraviť chyby vo fakturácii pri odstraňovani 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.sklproductlkompostovacie-silo-jrk-3800-silo 
Podrobnosti dohodneme telefonicky. 
4. Zriadenie komunitnej záhrady. 
Stanovisko VMČ č. 4: 
3. Príslušný odbor nech zaujme stanovisko, či je možné umiestniť komposter v uvedenej 
lokalite, a ak áno za akých podmienok. 
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4. Požaduje vyjadrenie príslušných odborov. 

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

Požiadavka č. 149/4/15 - vo veci prepadnutej šachty pri hoteli Dukla. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod ll. - l. v zápisnici); 
ll. Pán Škerlík: 
l. Ulica Grešova, Vajanského po upratovaní tam ostala kopa lístia trávy, požaduje zakúpenie 
a umiestnenie kompostera viď. E-mailové požiadavky bod č. 4 
Stanovisko VMČ čo 4: 
Odstrániťnedosta/ok. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 150/4/15 - vo veci funkčného využitia objektu na ul. Svätoplukovej. 
(I. Požiadavky prítomných občanov. bod l L - 2.,.3. a 4. v zápisnici); 
ll. Pán Škerlík.: 
2. Aké je momentálne funkčné využitie objektu na Svätoplukovej ulici č.6. 
3. Je podaná žiadosť na zmenu doterajšieho využitia. 
4. Priložil žiadosť o poskytnutie správy v dotknutej veci. Pozri priloha č. 2 
Stanovisko VMČ č. 4: 
2. Odpovedať občanovi a VMČ na záldade žiadosti písomnej žiadosti 

3. Totožné bod Č. 2 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 
MsÚ. 

Požiadavka Č. 151/4/15 - vo veci ľmančného prispevku na vybudovanie detského ihriska 
na ul. Okružnej. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 12. v zápisnici); 
12. Pán Ladislav Šándor: 

Nezisková organizácia Urbanika žiada prispieť zo strany mesta prostredoíctvom vybudovania 

funkčného prvku detského ihriska na ulici Okružnej. Pozri príloha č. 3 

Stanuvisko VMČ Č. 4: 

Súhlasí s tým, že žiada vyjadrenie príslušného odboru s umiestnením a zapracovaním k 

realizácii predloženého projektu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka Č. 152/4/15 - vo veci finančného príspevku na vybudovanie detského ihriska 
na uL Okružnej. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod l. v zápisnici); 
l. Pán René Polačok: 


- smetné nádoby - posunút' viac do zeleného pásu a ohradiť pletivom, bránia vo výjazde 

z garáže. (foto) Pozri priloha č. 4 

- opravit' kanál teplovodnej šachty (foto) Pozri príloha č. 4 

Stanovisko VMČ č. 4: 

- Posúdiťpríslušný odbor a navrhnúťprípadne aj iné riešenie + realizácia. 


- Oboznámiť správcu teplovodného kanálu a požiadaťho o zjednanie nápravy. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 153/4/15 - vo veci opráv odkvapových rúr a vyrovnania dier po daždi na 
ul. Tarasa Sčvčenka. 
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(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 2. v zápisnici); 
2. Žiada, aby sa pri garážach na ulici Tarasa Ševčenka (viď. foto) na bytových domoch 

opravili odkvapové rúry tak, aby voda nestekala po ceste ku garážam. Bolo by vhodné 

vyrovnať vznikuuté diery po daždi na príjazdovej ceste ku garážam. Pozri priloha č. 5 

Stanovisko VMC čo 4: 

Požiadal správcu bytových domov 29-3I aby ~ednal nápravu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru mestského majetku MsÚ. 


Požiadavka č. 154/4/15 - vo ved zatrávnenia, dosypania hliny a výstavby a 
uzamykateľnýeh klietok. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 3. v zápisnici); 
3. Obyvatelia vnútrobloku Záhradná 37-39, Levočská č. 19-25: 
Dobrý deň, 

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

,. Zaträvnenie pásu vo vnútornej časti vnútrobloku Levočská - Záhradná a dosypanie hliny 

,. Výstavbu uzamykateľných klietok pre komunálny odpad. 


S pozdravom obyvatelia vnútrobloku. 
Stanovisko VMC Č. 4: 

Žiadame prislušný odbor, aby zaujal stanovisko a oboznámil VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ. 


Požiadavka č. 155/4/15 - vo veci osadenia spomal'ovacieho prahu. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 3. v zápisnici); 

3. Obyvatelia vnútrobloku Záhradnäč. 37-39, Levočská č.19-25: 
Dobrý deň, 

Z dôvodu zvýšenia kvality života a bezpečnosti občanov, predovšetkým detí v oblasti 

vnútrobloku ulíc: Záhradná Č. 37 a Č. 39, Levočská Č. 19 až 25, Vás opätovne žiadame 

o podporu a pomoc pri zabezpečení týchto prác a úprav: 

Osadenie spomaľovacieho prahu pri vstupe do bloku. 

S pozdravom obyvatelia vnútrobloku. 

Stanovisko VMC čo 4: 

Žiadame prislušný odbor, aby zaujal stanovisko a oboznámili VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ. 


Požiadavka Č. 156/4/15 - vo veci zaradenia projektu na inštaláciu podzemných 
kontajnerov na komunálny odpad. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 3. v zápisnici); 
3. Obyvatelia vnútrobloku Záhradná č. 37-39, Levočská č. s 19-25: 

Dobrý deň, 


Z dôvodu zvýšenia kvality života a bezpečnosti občanov, predovšetkým detí v oblasti bloku 

ulíc: Záhradná č. 37 a č. 39 , Levočská Č. 19 až 25 , Vás opätovne žiadame o podporu 

a pomoc pri zabezpečeni týchto prác a úprav: 

Zaradenie do projektu na inštaláciu podzemných kontajnerov na komunálny odpad. 

S pozdravom obyvatelia vnútrobloku. 

Stanovisko VMC Č. 4: 

Žiadame príslušný odbor, aby zaujal stanovisko a oboznámili VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie spoločnosti TSmP, a.s. 


Požiadavka Č. 157/4/15 - vo veci osadenia prístrešku nad cyklostojany pri ZŠ Kúpel'ná. 
(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 4. v zápisnici); 
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4. Peter Terpak, koordinátor - dane Východoslovenská energetika Holding a.s. 
Dobrý deň p. Langov~ 

Po dohode sp. Višňovským (TSmP, a.s.) sa na Vás obraciam s prosbou a pomoc pri 
spolufinancovaní cyklostojanov, ktoré plánujeme umiestniť pri ZS Kúpeľňa. cyklostojany 
sme zakúpili z grantu od Východoslovenskej energetiky, a.s. Potrebujeme ešte "vykryť" 
osadenie prístrešku na cyklostojany. 
Žiadosť o príspevok zasielam v prílohe. 
V prípade potreby žiadosť upravíme/doplníme. 
Vopred ĎAKUJEM za pomoc pri realizácii nášho projektu 
Priložený rozpočet je delený na 2 časti: 
Etapa I - osadenie cyklostojanov - 455,24 € 
Etapa 2 - pristrešok - 2 271,58 € 
Vzhľadom na nákladnosť jednotlivých častí by srne v tomto čase radi realizovali l. etapu 
(zároveň by srne splnili podmienku osadenia stojanov v termíne do 30.4.2015, ktorá bola 
zadefinovaná v programe RWE Companius). 
Ked'že ZŠ Kúpeľňa disponuje voľnými prostriedkami vo výške 63,20 € (grant RWE 
zakúpené cyklostojany) dovoľujem si požiadať/poprosiť o príspevok vo výške 392,04 €. 
Stanovisko VMČ čo 4: 
Odporúča vyjsť v ústrety občanovi a pomôcť. Príspevok vyčleniťz rezervy VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 158/4/15 - vo veci pristavenia kontajnera na odpad, osadenia osvetlenia 
na chodník a umiestnenia odpadkových košov. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 5. v zápisnici); 
5. PhDr. Monika Štoffová, zástupkyňa obyvatel'ov Hviezdnej ulice 

Vážená pani predsedníčka komisie a váženi členovia, 


z dôvodu, že na Hviezdnej ulici doposiaľ 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 chodnik prepáj ajúci 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. 

Stanovisko VMČ č. 4: 

Žiada príslušný odbor o návrh na riešenia podnetov. 

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

Požiadavka Č. 159/4/15 - vo veci deratizácie zásobovacieho a parkovacieho priestoru. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 8. - 2. v zápisnici); 

8. Renáta Chudá 
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 umiestuené 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 VMČ v januári 2014). 
Stanovísko VMČ Č. 4: 
Odporúča vyjsť v ústrety občanoví a pomôct'. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, fivotného prostredia 
a komunálnych slufieb MsÚ. 
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Požiadavka č. 160/4/15 - vo veci zatvorenia prevádzok počas sviatkov a prevádzkového 
času - bar Gorizianna Caffé. 

(E-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 8. - 3.,4. v zápisnici); 
8. Renáta Chudá 
3. Podnet nielen od obyvatcľov VMČ č. 4: Na Veľký Piatok a Štedrý večer - kedysi boli 
herne, krčmy, bary, diskotéky a iné zariadenia predá.vajúce alkohol na území mesta Prešov 
zatvorené - mohlo by sa to znova zaviesť. 
4. Prevádzke Bar Gorizianna Caffé na rohu Jarkovej a Weberovej ulice Prevádzke bol 
v minulom roku predÍžený prevádzkový čas (pôvodne bol do 02:00 h.) aj ked' to komisia pre 
ochranu ver. poriadku neodporučila. VMČ č. 4 súhlasil. Prevádzková doba bola predÍžená.. 
Prosím informáciu: od p. Langovej, keďže bola predsedníčka VMČ v min. volebnom období 
- aký prinos pre obyvateľov žijúcich v MČ Č. 4 malo podl'a poslancov predlženie 
prevádzkovej doby v tejto prevádzke? (boli problémy už ked' 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 hod., aby sa prípadne mohol vyjadriť ešte predtým ako 
sa vydá rozhodnutie? 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku z dňa 22.8.2014: 

4/ Bat OOR1ZI.>\ NA CAFFE:. Wdw:ro\:'a l ('SUh:ľÓn1 Po SI 10.00 11 . 03JlO h 
E'.111 RA~e"ov», ORJ 12 Tmki1\' Pia 10.00 h -ono ti 
::111enu pn·vádZl:ffW?hv čaxu SO 17.00 It· U1.0í) h 

r-.:c: llltvorenc 
k ... n"ia II.OOporú~B pľO\'ádzkovy ~... do 3.00 b. a do 3.30 b. 
,šetci prlt .. mnl čiellovia boli %ft 

odú,,-oul1enie: zabtťlpef,tnic netuU"uio\'anla nO~llého pukoja 

VMČ 6.10.2014: 

P,,!iada.ka ~. 390/4114 - vo .eci .t.oo-rska VMC l. " k osobilnmu umoi.. 
p~""ádzkoveho easu. 

(lV. Stano.iskil: bod 30. v i1tpisnici); 
30. SSR VJI'jadanie s\llI!lQviska VMC č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádz"ovtho 
~su. 

IfDarOORlZJANACAFFÉ. Weberova2 dQ 02.00 II PO·Š! 10.00 II  03.00 b 
Eva Ra§evóvá, 08212 Trnkov Pia 10.1)0 h - m.lO II 
._p~I'Il1bJ"n'<lho ~a$" SO I Hl() II  03.00 II 

Ne zat\ion:né 

VMC lo 4 SÚla/Mi. 

Potiada"ka odstúpená na "edomit sekdl strategického ron-oja M.Ú 


Stanovisko VMČ Č. 4: 
Odporúča vyjsť v ústrety občanovi a pomôcť. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ. 

Požiadavka č. 161/4/15 - vo veci nevyhovujúcej šírky cbodníka pri zastavení alebo 
státi motorovýcb vozidiel na uL Plzenskej a Kpt. Nálepku, 
devastovania trávnatébo porastu a zlébo parkovania. 

Emil Osavčuk, : 
Pozri prílobu č. 6, bod A - písm. a),b),c),d) 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej polícii v Pre3ove. 

Požiadavka č. 162/4/15 - vo veci zlébo stavu verejnej zelene na ul. Masarykovej a uL 
Plzenskej. 

Emil Osavčuk,: 
Pozri prllohu č. 7, bod B - písm. a) 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia komunálnych 
služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 163/4/15 - vo veci neuvedenia časti parkoviska na Bayerovej ulici do 
pôvodného stavu firmou CondorNet. 

Emil Osavčuk,: 
Pozri prílohu č. 8, bod B - písm. b) 
Požiadavka odstúpená na vybavenie mestskej polícii MsÚ. 

Požiadavka č. 164/4/15 - vo veci osadenia herného prvku, prevezenia hliny, opravy 
apresunu lavičiek na uL 17. novembra. 

(požiadavky a informácie VMC č. 4, bod L v zápisnici); 
1. VMČ č. 4 žiada: 

- osadiť herný prvok zakúpený vr. 2014 v areáli vnútro bloku Železničiarska - 17. 
novembra, dohodnuté na mieste 13.4.2015 za účasti p. Langovej, p. Fedorčíkovej, p. 
Čermákovej, p. Štefanľka (TSmP, a s.), p. Semana(MsÚ), 

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

-lavičky odbytových domov na ulici 17. novembra 116, 118, 120 presunúť po dohode 
s p. Čennákovou / Železničiarska 

- opraviť lavičku 17. novembra 92 
- opraviť lavičky Štúrova 37 - pod Jedľou, Štúrova 19 

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

Požiadavka č. 165/4/15 - vo veci stanoviska VMČ kžiadostiam na osobitné určenie 
prevádzkového času. 

(Stanoviská, bod 1. v zápisnici); 
l. V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17912008 
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 + prevádzkovatel' návrh prevádzkového času 

II KING PIZZA, 17. novembra 124 
QUEEN CONTROL S.r.o. 040 II Košice 

zmenaprevádzkovateľa 

Po-St 
Št, Pia 
So 
Ne 

10.00 h - 04.00 h 
10.00 h - 24.00 h 
12.00 h - 24.00 h 
17.00 h - 24.00 h 

21 BOBO - detský textil, Hlavná 26 
Dagmar Fedušová, 080 01 Prešov 
nováprevádzkoreň 

Po - Pia 
So 

09.00 h - 17.00 h 
09.00 h -12.00 h 

31 Music club R2, Hlavná 131 
lP.Group SK, S.r.o. 

Po, Ut 
St, Št 

20.00 h - 02.00 h 
20.00 h - 01.00 h 

zmena prevádzkovateľa Pia, So 
Ne 

20.00 h - 05.00 h 
zatvorené 

4/ LION - šperky, hodinky, Hlavná 120 
STARDUST TRADING, s.r.o., 08501 Bardejov 
nová prevádZkareň 

Po - Pia 
So 

09.00 h - 12.00 h 12.30 h 
09.00h-12.00h 

17.30 h 

51 Textilná galantéria, Hlavná 68 (vo dvore) 
BOLS, s.r.o., 080 Ol Prešov 
nováprevádzkareň 

Po - Pia 
So 

08.30 h 16.30 h 
zatvorené 
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6/ Kozmetické a kadernícke potreby, Hlavná 38 (dvor) Po 08.30 - 12.00 12.30 -16.30 
Martina Jurašková - KOZMETIKA FACE, Prešov Ut 08.30 - 12.00 12.30· 16.00 
nová prevádzkareň St, Št, Pia 08.30 - 12.00 12.30 - 16.30 

So, Ne zatvorené 
StalWvisko VMČ č. 4: 
Nesúhlasí s bodom č.1, odporúča do 22. OO hod. a bod Č. 3 v piatok a sobotu odporúča čas 
04.00 hod. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ. 

Požiadavka i!. 166/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k prevodu i!asti pozemku. 
(Stanoviská, bod 2. v zápisnici); 
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostwm z odboru správy majetku mesta, 
oddelenie mestského majetku 
Žiadosť o zaujatie stanoviska - ulica Škultétyho č. 7·9, Prešov - prevod časti pozemku 

(č. z.87313/2015 list v archíve zápisnice) 

Sta/Wvisko fMČ č. 4: 

Odporúča dať da nájmu na dobu neurčitú za 1 € ročne, s tým, ie v uvedenej lokalite bude 

uvedené priestranstvo spravované podla platnej legislatívy a územného plánu mesta. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka i!. 167/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k predaju pozemku. 

(Stanoviská, bod 3. v zápisnici); 

3.Vyžiadanie stanoviska VMČ i!. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta, 

oddelenie mestského majetku 

Žiadost' o zaujatie stanoviska - predaj pozemku na Ul. 17. novembra (č. z. 22017/2015 list 

v archíve zápisnice). 

StalWvisko VMČ Č. 4: 
Súhlasf. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka i!. 168/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k prenájmu nebytových priestorov. 
(Stanoviská, bod 4. v zápisnici); 
4. Vyžiadanie stanoviska VMČ i!. 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 fMČ Č. 4: 

SúhlasI. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka Č. 169/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k prenájmu nebytových priestorov. 
(Stanoviská, bod 5. v zápisnici); 
5. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta, 

oddelenie mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - UL Slovenská - žiadost' o prenájom nebytových priestorov 

(č. z. 84963 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko fMČ Č. 4: 

Súhlasí. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka i!. 170/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k zmene pozemku. 
(Stanoviská, bod 6. v zápisnici); 
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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. 86872/2015 list v archíve 

zápisnice). 

Stanovisko VMC čo 4: 
Súhlasí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka č. 17114/15 - vo veci stanoviska VMČ k majetkovému prevodu. 
(Stanoviská, bod 7, v zápisnici); 
7. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta, 

majetkovo -právne oddelenie. 

Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu (M 116935/2014, č. z./2015 list v archíve 

zápisnice) 

Stanovisko VMC Č. 4: 
Súhlasí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka č. 172/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k zámene nehnutel'nosti. 
(Stanoviská, bod 8, v zápisnici); 
8. VYŽiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z odboru spráw majetku mesta, 

majetkovoprávne oddelenie. 

Vyžiadanie stanoviska k zámene nehnuteľností. (M /8939/2013, č, z 22050 12015 list 

v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMC čo 4: 
Súhlasí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka č. 173/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k predaju pozemku. 
(Stanoviská, bod 9. v zápisnici); 
9. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta. 
Žiadost' o zaujatie stanoviska - predaj pozemku UL 17. Novembra (M 1545112015, č, z, 87689 
/2015 list v archíve zápisnice). 
Stanovisko VMC čo 4: 
Súhlasí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka č. 174/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k odpredaju pozemku. 
(Stanoviská, bod 10, v zápisnici); 
10. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta. 

"'iadosť o zaujatie stanoviska odpredaj pozemkov na Ul. Pod Táborom (M 12015/3984, 

Č. z 19111 12015 list v archíve zápisnice), 

Stanovisko VMČ č. 4: 

Navrhuje dlhodobý prenájom za l € ročne. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 


Požiadavka č. 175/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k odkúpeniu a zámene pozemkov. 

(Stanoviská, bod ll. v zápisnici); 

11. VYŽiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta. 
>?iadosť o zaujatie stanoviska - Ul. Tkáčska Prešov - odkúpenie pozemku (M 197484/2014, 
Č. z 1746212015 list v archíve zápisnice) a Žiadosť o zaujatie stanoviska - ulica Okružná 
Prešov - zámená pozemkov pozemku (M 114918712014, Č. z 149602/2014 list v archíve 
zápisnice), 
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Stanavisko VMC Č. 4: 

Pozemky Baštová - Tkáčska VMČ. Z dôvodu rozporuplných odpovedí Vás žiadame 

o doplnenie informácii súčasného právneho stavu v predmetnej veci. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavka Č. 176/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k odkúpeniu pozemku. 
Dodatok č. 4/2015 z VMČ č. 4 zo dňa 29.4.2015 (pozri prílohu). 

VMČ č. .., súhlasi. 

JUDr. Beáta Findišová, v. r. 
poverená riadenim organizačno-právneho oddelenia MsÚ 

Spracovala: Bc. Martina Adamková 
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1. 

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 prispevok na projekt "CYKLOSTOJANY pre ZŠ Kúpeľná Prešov" 


V snahe umožnil' žiakom, rodičom a zamestnancom školy ZŠ Kúpeľná, 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 miesI. 

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

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 veríme v kladné vybavenie našej žiadosti . 

S pozdravom 

Ing. Peter Terpák 

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



SLIHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 09 

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

JKSO: 

Miesto: ZŠ Kúpeľná J 

Objednávater: 

ZŠ Kúpel"ná , Prešov 

Zhotoviter: 

Projektant: 

Ing . Terpák 

Spracovateľ: 

Ing. Čurlík Ján 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 

Prešov 

Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% 2 

KS: 

Dátum: 15.04.2015 

I ČO: 

IČO DPH: 

IČO : 
IČO DPH : 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

2272,35 
0,00 

2272,35 

0,00 0,00 

znížená 20,00% 2 2272,35 	 454,47 

[Cena s DPH v EUR 	 2726,82 1 
-----~ ._._ . -

r;o-" - -- ---- ~pracovatel'--"'-----' ---- '---"'-'.iProjektant 
I 
I 
I 

I 

! 
,I , . 

~tum a podpis: Pečiatka 	 IDaturn a podpis: Pečiatka 

[Objednávateľ 	 i 
! 
Zhotoviteľ 

! 
i 

'I:látum_aJ)~pis_:.._ ____Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód : 09 

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

Miesto: zš Kúpel'ná , 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 

2 272 ,35 2 726,82 

379,37 455,24 

1 892,98 2271 ,58 

0,00 0 ,00 

2272,35 2726,82 
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2. 


Mestský úrad v Prešove 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Hlavná 73 
080 Ol 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.S, 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 podnikanía 

Mestský úrad Prešov (Komisia pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj -

Ing. Ko\1árová Marta) 

Poslanci Mestského zastupiteľstva - obvod č.4 o~vu/13. 'I . z(?/í r1-VlI. Nlťt 

VI-ť Č7 



J. 


Ing. Renáta Fedorčíková 
Výbor mestskej časti č. 4 

Mestský úrad 
Jarková 26 

08001 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 čas ti 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 
urbanika, n.o. 

web \VOI/oV .Ubanlka sk 
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G. 


Emil Osavčuk 

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

a 64/4/1 5. 

a/ Mestská polícia má roky rokúce poučuje, že v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 
o cestnej premávke je v § 52 osobitné ustanovenie o chodcoch umožnené zastavene 
a státie motorovým vozidlám na chodníku, ak ostané vol'ná 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 1,5 m a autá zaberajú chodník. 

Dôkaz: Foto z 20.3.2015. Ulica Kpt. Nálepku, ktorá nemá šírku 1,5 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 Č. 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. 

dl Na Námestf 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 vtedy, ak im to umožni zvislé alebo vodorovné dopravné značenie. 
Chodníky boli vybudované pre chodcov a nie pre autá!? Navrhujem na miesto 
dopravnej značky osadit' kvetináče. 



t · 

BI PODNETY: 

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

Dôkaz: Foto z 25. 3. 20 15. Ulica Masarykova. Rozkopávka z roku 2014. 

Dôkaz: Foto z 25.3.2015, ulica Plzenská. Rozkopávka z roku 2014 



Č. 


bI Firma CondorNet. ktorá bola povinná do 31.10. 20J2 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 upl atníme 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 . 


	Požiadavky 2015 od 138 do 176
	Prílohy VMČ 4 - apríl

