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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 5. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2015 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Cit!e HI :1 

r 
Miesto konania: MsÚ Prešov, larková č, 24 0011e: 1 , ~05- 2315 '·'·'J.~o 
Program: Pfibn." 

1. Otvorenie a privítanie hostí 
2. Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 
3. Požiadavky občanov 
4. E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. Stanoviská VMČ 4 
6. Požiadavky poslancov VMČ 
7. Záver 

Požiadavky pr ítomných občanov 

l. Volčková 
1. Ako je Io so žiados(ou na opravu - riešenie betónovej ohrady na kontajnery na ulici 

Budovalel'skej - opakovaná požiadavka. 
2. Budovalel'ská č.4 požiadavka na osadenie lavičky pred predný vchod. 

Stanovisko VMČ č. 4 
1. Urgujeme slanovisko príslušného oddelenie k oprave Slojisko . 
2. Osadiť lavičku pred uvedený vchod. 

2. Peter Alberty 

1. Ako je Io s kanálom od pOlravín po železničnú Irať? Slále lam smrdí ak je nízky "ak, 
v minulom období ho navšlívili pracovníci vodárni po urgencii pracovníkov MsÚ a pri 
spoločnej obhliadke tvrdili. že údajne by mal by!' nefunkčný, nedoslalok v.fak prelrváva. 
Opakovaná požiadavka ... 

Stanovisko VMČ č.4 
1. Požaduje príslušný odbor o zaujatie .wanovisko a preveriť cez VVaK či jefunkčný. Ak 

je ešle v záručnej dobe. lak nedostalok od!;tránil' v rámci nej. 

3. p. Hubová 
1. Požaduje riešiť prejazd vozidiel z Ul. Šlúrovej na Ul. Budovalel'skú smer od Torysy. 

Nie je vhodné riešenie sveleln)ích signálov pre chodcov a vozidlá pri odbočovaní na 
ulicu Budovalel'skú- nevhodné riešenie infervalov 

F - MsÚ/SP-Ol /26/1 
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Stanovisko VMC Č. 4 
1. Odbor dopravy nech záujme stanovisko. 
2. Ako je možné riešiť svetelnú sigralizáciu na križovatke ulíc Škultétyho 

Budovatel'ská, odbor dopravy odpovedat: 

4. Mádziková 
1. Zastupuje občanov Táboriska ktorým pohoda bývania bola vyhliadkou 

z Vodárenskej veže vážne narušená, požad,ujeme informáciu o tom , ktorý príslušný útvar 
mesta sa zaoberá vyriešením tienenia nevhodného výhl'adu do blízkeho okolia. Na tento 
fakt bola osobne upozornená primátorka mesta a dl7a 23.01.2015 bolo na Vodárenskej 
veži stretnutie zainteresovaných účastníkov problému tienenia za účastí primátorky Ing 
Turčanovej. 

2. Súkromná MŠ ELBA na Moyzesovej ulici má nedostatočné parkovacie miesta a tým 
v rannej špičke , kedy sú deti navážané do škólky. aUla parkujú po zelených pásoch. 
Zelené pásy sú zničené. Žiadame o obrubníÁ.JI. 

3. Prečo a ako boli použité finančné prostriedÁ.y z rezervy VMC č 4 na parkovisko ulica 
Krátka? Pre koho slúži uvedené parkovisko? Prečo je tamjednosmerka, bolo to v pláne? 

4. Dilongova ulica, zastávka MHD je v dezolátnom stave, poškodený chodník a lavička 
v čase dažďa sú tam veľké mláky. 

Stanovisko VMC Č. 4 

1. V akej fáze je tienenie veže po technickej afinančnej stránke - stanoviska príslušných 
odborov. 

2. Preveriť či sú pred prevádzkou MŠ Elba na ulici Moyzesovej parkovacie miesta. Kto 
a za akých podmienok schválil uvedenú prevádzku? Ako bolo počítané s parkovaním 
motorových vozidiel. - oboznámiť VMC. 

3. Preveriť stav trávnatých pásov navrhnú!' riešenie. MsP zabezpečit' zvýšenú kontrolnú 
činnost Oboznámil' VMC. 

4. Preveriťpoužitiefinančných prostriedkov a značenie na ulici Krátkej. 
5. Preveril' stav zastávky a chodníka II okolí MHD na Dilongollej ulici, lavičku opravi( 

5. Podrazová Božena 
I. Opätovná požiadavka Oplotenie kontajnerov na Pavlovičovom námestí navrhuje 

zbúrať a nahradiť ho oplotením s uvedenou požiadavkou sa nič nedeje. 
2. Nedá sa riešiť stojisko pre separovan}í odpad v rámci opravy stojiska? 
3. Ako je to s revitalizáciou pieskoviska? 
4. Žiadam o rozpis termínov čislenia kanála na Pavlovičovom námestí č.39-41. 
5. Kontrolovať realizátora kosby z hradiska kvality. 

Stanovisko VMC Č. 4 

I. Priama odpoveďp predsedníčky. 

2. Požaduje TS o riešenie problému a či je možné riešil' v lokalite separovaný zber. 
3. Ako je to s požiadavkami na opravu Ihrisk a pieskovísk? Odpoveď pre VMC zaujme 

príslušný odbor. 
4. VMC žiada o harmonogram čislenia pre VMC a občana. 
5. Priama odpoveďp. predsedníčky - m'esto sa bude zaoberať 

F - MsÚ/SP-01l26/1 

http:obrubn��.JI


3/7 9 Strana 
VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 

Mesto Prešov 

6. Dajča 
l. Požiadavky vid: Príloha č.l 

Sta/lOvisko VMČ čA 

l. VMČ žiada odpovedal' občanovi a VMČ. 

7. Tomášová 
l. Požiadavky na riešenie parkovania mot. vozidiel na ulici Floriánovej. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. MsP riešiť pešiu zónu na Floriánovej ulici a Odbor dopravy riešil' dopravné 
značenie a zariadenia. 

8. Tomáš Paľo 
l. Požiadavka vid: príloha č.2 . 

Stanovisko VMČ Č. 4 

1. VMČ žiada zaujať stanovisko Odboru dopravy. 

9. Osavčuk Emil 
l. Odmieta aby príspevok bol uvedený ako príloha zápisnice, požaduje jeho zverejnenie 

priamo v požiadavkách. 
2. Žiada riešenie parkovania na trávniku a chodníkoch ulici Plzenskej. 
3. Ďalšie požiadavky podal v písomnej forme vid: príloha č.3 

Stanovisko VMČ č. 4 
l. Zaujal' stanovisko príslušný odbor. 
2. MSP zabezpečil' zvýšenú kontrolnú činnost: Odbor dopravy riešiť dopravné 

zariadenia a spôsob zamedzeniu vjazdu na chodník, trávnik. 
3. Požaduje riešiťproblémy p. Osavčuka a oboznámil' občana a výbor MČ s riešením. 

10. Štupáková 
1. Floriánova ulica parkovania motorových vozidiel Skúsiľ riešiť problém formou 

zatváracích kolov - rámp. 
2. Chýba spomaľovací prah na ulici Baš/ovej . 
3. Riešil" prejazd cyklistov cez jednosmer(ry v meste Prešov. 

Príloha č.4. 


Stanovisko VMČ Č. 4 

l. VMČ žiada odpovedať občianke a VMČ. 

11. Suchanič, Danková 
l. Výrub stromov v lokalite l7.novembrD 86-92 dodnes sa nič neudialo. 
2. Tankodrom na ceste vo vnútrobloku 

F - MsÚ/SP-OI/2611 
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3. Parkovanie študentov vo vnútrobloku nemáme kde parkovat; bolo by vhodné 
zabezpečiťparkovacie miesta v uvedenej lokalite. 

4. Je možné vytvoriť parkovacie miesta vo vnútrobloku? Navrhujeme šikmé parkovacie 
miesta. 

5. Koše na ulici 17. Novembra patriaca prevádzkam sú stále preplnené. 

Stanovisko VMČ č. 4: 

l. Zaujať stanovisko príslušného odboru a informovať občana a VMČ. 
2. Zaujať stanovisko príslušného odboru a informovať občana a VMČ s aktuálnym 

stavom a navrhnutým riešením technickým a časovým riešením. 
3. Zaujal' stanovisko príslušného odboru a informoval' občana a VMČ. 
4. Odbor dopravy nech zaujme stanovisko. 
5. Kontrola TS, zabezpečil' vý'Voz. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov. 
1. 	Marek Lukáč 


VMČ č.4 v Prešove 


Vec: Požiadavka 
V júli 2014 som na VMČ.4 poukázal na niektoré dlhoročné problémy čo sa týka úseku 

Jarkovej ulice od križovatky Weberovej k OD Tesco. 
l.) Chýbajúci chodník, ktorý by sa dal p~)staviť popri múre Gréckokatolíckeho kostola a 

iných pozemkov. Bol ústny prísľub, že sa zisti komu patrí pozemok a podľa možnosti 
mesta sa urobí aspoň projekt. Peší sa len problematický vyhýbajú autám, sú tam matky s 
kočíkmi, cyklisti a tiež aj cyklisti a autá v protismere v jednosmerke. 

2.) Na porušovanie vjazdu do jednosmernej komunikácie som dostal odpoveď: Budeme 
riešiť častejšou prítomnosťou policajtov na mieste s využitím kamerového systému mesta 
Prešov. Situácie ostala nezmenená. Podľa môjho skromného odhadu prejde tade v 
protismere za deň IO áut, za mesiac 300 áut a od júla 2014 po dnes 3000 áut, ktoré by 
mali byť zaznamenané kamerovým systémom a preto sa pýtam, koľko pokút bolo 
udelené za toto obdobie a celková suma. Navrhujem, aby peniaze s pokút vybratých v 
tomto úseku Jarkovej ulice boli účelovo viazané na výstavbu chodníka na Jarkovej ulici v 
centre mesta. 

3.) Od križovatky Weberova smerom k OD Tesco sú po pravej strane tri smetné 
kontajnery s toho jeden je nezamknutý, ~de sa kolo kontajnera hromadí smetie. Dosť 
často sú kontajnery vyvrátene v priekop~, alebo na vozovke. Tento stav trvá niekoľko 
rokov. Umiestnenie kontajnerov nespí~a hygienické, bezpečnostné a ani estetické 
normy. 

Rád by som sa poďakoval za skoré zasypanie priekopy na ceste pod Tescom. 

S úctou 

V Prešove 04.05.2015 	 Marek Lukáč 

F - MsÚ/SP-01/261l 
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Stanovisko VMČ č. 4 : 
J. Posúdiť možnost' zhotovenia chodníka v uvedenej lokalite. 
2. 	 Odpovedať MsP. zvýšit' kontrolnú činnost 
3. 	 Nech prislušný odbor navrhne riešenie. 

2. Gregová, riaditel'ka MŠ Sládkovičova 
a. Žiada VMČ o finančný príspevok na osadenie lavičky v areáli MŠ Sládkovičova 

Stanovisko VMČ č. 4 ' 
J. VMČ po obhliadke v MŠ a posúdení finančných možností zaujme stanovisko na 

najbližšom zasadnut í VMČ. 

k písomným požiadavkám občanov: 

l. Dajča Dušan 

Požiadavky viď. príloha č . l 

Stanovisko VMČ č. 4 .' 

l. Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a riešeme. Oboznámiť VMČ a 
občana. 

2. 	 Tomáš Pal'o. 

Požiadavky viď. príloha č.2 

Stanovisko VMČ Č. 4 . 

1. 	Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a ríeŠeme. Oboznámiť VMČ a 
občana. 

3. 	Osavčuk Emil 
Požiadavky viď. príloha č.3 

(občanom doručenú písomnú požiadavku - doložil' ako očíslovanú prílohu k zápisnici) 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a ri ešenie. Oboznámiť VMČ a 
občana. 

4. 	 Viera Štupáková 

Požiadavky viď. priloha č,4 

Stanovisko VMČ č. 4 .' 

1. Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a ríešenie. Oboznámiť VMČ a 
občana. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 
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Stanovi~ká VMČ č. 4 

I . Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkového 
času z odboru ekonomiky a podnikania, Od~elenie daní, poplatkov a podnikania 

V súlade s čl ánkom 4 ods. 3 Všeoroecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č . 
179/2008 o určeni pravidiel času predaj a v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Prešov žiadame Výbor v mestskej oasti 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 uviest' dôvody. Ide o tieto 
prevádzkarne: 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovatel' navrh 
prevádzkového času 

II 	Cestovná kance lária SOLVEX, Hlavná 135 Po - Pia 09.00 - 13.00 13.30 - 17.30 
SOL VEX S.r.o., 85 \04 Bratislava So, Ne zatvorené 
nová prevádzkare/1 

21 STRIEBRO ANTÓNIA, Hlavná \5 Po-Pia 09.00 - 18.00 Po - Pia 09.00 - 17.00 
Anna Hrušková, 0800 I Prešov So 09.00 - 12.00 So 09.00 - 12.00 
zmena prevádzkového času 

31 GRIBS - textil, bižutéria, Hlavná 120 Po - Pia 09.00 h - 12.00 h \2. 30 h - 17.30 h 
Vladimír Lukači\in - LUJAN, 0850 1 Bardej a>" So 09.00 h - 12.00 h 
nOlJá prevádzkarei1 

Stanovisko VMČ č. 4 - Súhlasí 

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

Žiadost' o zauJatte stanoviska - ulica Hl avná - žiadost' o prenájom nebytových 
priestorov na ulici Hlavnej č.67 . (č.z.6 1 3lU201 5 li st v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: Požaduje stanovisko Odboru správy mestského majetku, aký je 
zámer so spomínanou budovou. Žiadate/' nech doloži slanovisko v čom spočíva investícia 
a či je to možné z hradiska Pamialkového ústavu. 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k ži, adostiam 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 stano viska
ulica Okružná Prešov - zámená pozemkdv pozemku (M /149 187/2014, č.z 149602/2014 
li st v archíve zápisnice). 

F - MsÚ/SP-01 /26/1 
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Stallovisko VMČ č. 4: VMé nemá nálflielky s využitím pozemku. Príslušné komisie 
nech rozhodnú odborne o využilí pozemku. Informova!' VMé. 

Požiadavky poslancov VMČ 

I. Lallgová, resp. VMČ4 
» /zespokojllosť občallov aj poslallcov ~ realizáciou orezov stromov IIa 17. nov. 
» požiadavka za obyvateľov ulice Vaja!zského 1 a Grešovej - ostrihať živý plot , ktorý 

lemuje bloky. Je to cesta okolo križovatky Lesíka delostrelcov 

2. Fedorčíková (toto asi dáme k požiadavkám občallov ?) 

» Obyvatelia Štúrovej Č. 35 sa st'ažujlí na neporiadok a zápach z dvora rodinného 


domu IIa Škultétyho 20 
» Orezat' stromy vo vnútrobloku Štúrova, IIajmä pred bytovými domami Č. Štúrova 

33,35,37 
» Požiadavky pali i Gregovej (písala emailom) žiada ofinančný príspevok na 

osade/zie lavičky v priestoroch MŠ Sládk'pvičova 3 vo výške 500,- € (Stallovisko VMČ4 
zaujme po obllfiadke uvedellých priestor~ v) 
» Žiadost' ostalloviska zasielat' aj v písolllllej forme vo Worde IIa mailovú adresu 

zapisovateľa. 

V Prešove dňa 12.05.2015 

Ing. Renáta F~d01!ková 
predseda VMC Č. 4 

Ing Marek Varga 
sekretár VMé Č. 4 

F - MsÚ/SP-OJ/261l 
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Požiadavky do zasadnutia výboru MČ 4 na deč 4.5.2015 

Predkladá Dušan Dajča, OZTP, Sládkovičova 10 : 
Táboriskom prechádzajú trasy MHD a to ulicami Dilongova a 
Moyzesova. Trasy majú dve za~távky, a ani jedná nie je pred 
povetrnostnými vplyvmi chránená prístreškom . 
Žiadam informovat' riaditel'sivo MHD o skutočnosti a zjednat' 
nápravu: 1 prístrešok inštalovat' na Dilongovú ulicu a jeden na 
ulicu Moyzesovú - tu aj lavičku. 
- Pred časom bola na Táborisk)J začatá údržba verejnej uličnej 
zelene. Táto nebola ukončená, vraj nebolo dostatok finančných 
erostriedkov na doko,!čenie. 
Ziadam, aby odd. VPC pokračovalo v prácach a tieto ukončilo. 
Na túto činnosť v krátkej minulosti prijalo mesto Prešov za 
pozemky pod dialnicu asi 8,1 nliliona euro od Národnej dial'ničnej 
spoločnosti. Verejnosti tieto prpstriedky nepriniesli viditel'ný úžitok 
žiadna zeleň nebola revitalizovaná a ani rozpočte mesta sa vraj 
nenachádzaj ú. 
Žiadam VMČ č. 4 o zistenie st~vu o naložení s predmetnými 
prostriedkami a informovať verejnosť. 

Dušan Dajča, Sládkovičova 10, Prešov 

V Prešove máme zbytky mests\,-ých hradieb. Už viac než 6 (šesť) 


rokov sa márne snažím pôsobit' na mestský úrad, aby zariadil ich 

opravu a konzerváciu. Výsleddk nie je žiadny. Pritom, ako je 

verejne známe, okolité mestá a obce dosiahli v poslednej dobe 

viditel'né úspechy a historické stavby a hradby opravili do pôvodnej 

eodobya sprístupvnili verejnosti n~ prehliadky. 

Ziadam, aby VMC č. 4 vyzval MsU k zvýšeniu snahy o ZÍskanie 

prostriedkov z medzinárodných fondov, a začal so záchranou 

hradieb. 


V Prešove 4.5.2015 Dušan Dajča 
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Podnet od: ICl.'1 A.s - I F4l-0 

Podnet pre: Výbor v mestskej časti Č. 4 (stred mesta, Staré mesto) 

Ing. Renáta Fedorčlková (predsednička), Valéria Drobňáková, Ing. štefan Kužma, Mgr. lanetle 

Langová 

4.5.2015 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na larkovej ul. č. 

24 (III. poschodie) 

Vážená pani predsednička, poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 4 ! 

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a ~ompetencie všetkých poslancov za túto mestskú 

časť začali bezodkladne riešiť nedostatky cyklistick~j infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje 

nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým: 

- Zriadenie mosta pre peších a cyklistov na Duchnovičovom námestí - medzi ulicami 17 .novembra -

Obrancov Mieru a to z dôvodu nedostatočného pri.estoru pre týchto zraniteľných účastníkov 

dopravy, ktorí v súčasnosti z dôvodu pocitu ohroze\lia v premávke využívajú nevyhovujúci úzky 

chodník na pravej strane mosta. Tento úzky 1,5 m ~iroký priestor využívajú nielen chodci, matky s 

kočíkmi ale aj veľký počet cyklistov, predovšetkým Íých s malými deťmi. Navrhujeme jednu časť 
existujúceho dvoj-mosta vyčleniť jeden výlučne pre nemotorovú dopravu. Obrázok v prílohe. Toto 

riešenie môže rozšíriť centrálnu mestskú zónu až ku korzu v zelenom koridore rieky Torysa. 

- umožniť vstup cyklistov na cyklistickú cestíčku, ktPrý je v súčasnosti blokovaný parkovaním vozidiel 

ulica Kúperná 

- vyriešiť prepojenie centra mesta na ulicu Vodárenskú pre cyklistov - predovšetkým zriadením 

zabezpečeného priechodu, alebo semaforu, cez ulicu Šafárikova 

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej 

časti, alebo priamo v mestsKom zô;tup,terstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento 

problém a zvýši bezpečnosť cyklistov. Zároveň p0slancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto 

požiadavku tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta. 

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto ve~i postupovali a doručili svoje písomné stanovisko 

na adresu: 
To '"1/.1'~- pALuI rc: 4V'I j ~ 'l' 3( f'Rr:..lou 0'6u01 
phs L)~i i t'v., SO @ 8w, '" " / . CO 'Vl 

S pozdravom, 
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EmilOsavčuk, 

diskusný príspevok prednesený na výbore MČ č. 4, dňa 4. 5. 2015. 

1. POŽIADAVKY A PODNETY 

a/ Výbor mi nedal odpoveď na tieto požiadavky: 5/4/15, 12/4/15, 15/4/15, 
16/4/15, 18/4/15, 57/4/15, 68/4/15. 

b/ Nedostal som odpoveď od poslanca na požiadavky, ktoré sú uvedené v zápisnici 
z 12. 1. 2015, na str. 2 a 3, pod číslclm 1, 2, 3, 4. 

, 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 25 

"Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti 
mestského zastupiteľstva". 

CI Nedostal som odpoveď od niektorých odborov na tieto požiadavky:. 62/4/15, 66/4/15, 

d/ Dostal som odpoveď na požiadavku, odd. Územného rozhodovania dá do súladu 
"reklamné panely" z novelizovaným zákpnom v obvode č. 4. Dostal som odpoveď, 
že mesto Prešov, stavebný úrad neeviquje na území mestskej časti č. 4 nesúlad 
"reklamných panelov" s legislatívou Iqg. Franková, nemala záujem o podnet 
ani o fotodokumentáciu. Som presvedčený, že na ulici Lesík delostrelcov 

"reklamné panely" bilbordy nie sú oSlldené ani v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
a vani zmysle zákona č. 293/2014 z,. z. 

Dôkaz: Foto 



~) 

el Takto vyzerá opravený chodník na ulici Škultétyho za 8854,97 € 

Dôkaz: Foto 

' 41 
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Predsedníčka výboru MČ č. 4, Mgr. L Langová dala dodatok k zápisnici 
22. 9. 2014, ako poslednú verziu rozd.elenia finančných prostriedkov na investičnú 
z rezervy výboru vo výške 50 000 € 

Vybudovanie cbodníka ul. Škulté,tyho: 

al PD 532,80 € 

bI stavebné práce 8 322,17 € 

Spolu 8 854,97 € 

V dodatku k zápisnici z 22. 9. 20~4 nie je uvedené, že sa majú robiť terénne 
úpravy vo vnútrobloku Škultétyho Č. 7 a 9 za 8754,97 €. Viď dodatok k zápisnici 
z 22. 9. 2014. Tomu sa bovorí transparentnosť? 

fI Navrhujem výboru vypracovať RokoVací poriadok. 
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2. RÔZNE. 

al Predseda výboru zodpovedá za riadne spracovanie zaplsnice zo zasadnutia výboru 
v mestskej časti . Dňa 13. apríla 2015, pán V. Stašák, pani Podrazová a pán Grega na 
tému "Stašák - Škultétyho č. 7 a 9" dostali tol'ko časového priestoru kol'ko potrebovali 
bez časového obmedzenia. Viď zápisnicu 1~. apríla 2015 str. 7, 8 a 9. Pán V. Stašák 
nepredkladal žiadne požiadavky, len komentoval môj diskusný príspevok z 2.3. 2015, 
ktorý som musel odovzdať v písomnej forme pre časový limit 5 minút. V. Stašák 
hovorilo tom, čo mu vyhovovalo. 

bi Prečo nie je moje stanovisko a odpoveď v zápisnici na diskusný príspevok 
pána V. S t a š á k a? Vyvrátil som tvrd , nie pána Stašáka, pretože ja som 
v diskusnom príspevku z 2. 3. 2015 neuviedol, že pán V. Stašák je majitel'om 
firmy PARKONA atd'. v zápisnice nie je uvedené. 

cl Prečo môj diskusný príspevok je ako príloha č. 2 na str. 14 a nie v časti 
" POŽIADAVKV PRÍTOMNÝCH OBČANov" alebo "E-MAILOVÉ A PÍSOMNÉ 
POŽIADAVKY OBČNOV" ako pána St~šáka? S tol1o jednoznačné vyplýva, že som 
nebol prítomný na schôdzi, že som len odovzdal diskusný príspevok. 

Vo svojom vystúpení okrem iného hovoril som: 
Auta parkujú na chodníkoch i naprie~ tomu, že nie je pre chodcov 1,5 m. 
Auta devastujú trávnatý porast nie pre(l budovou ale mestský pozemok. 
Trá~naté porasty /verejná zeleiíl sú horf ie, ako lúky a pasienky. 
O Uzemnom pláne mesta Prešov, že po.dnety treba podať do 15. mája 2015. 

dl Pani predsedníčka výboru, všetci by sme mali mať rovnaké práva a 
povinnosti v zmysle Ústavy SR. A nie Icn poniektorý?! I preto navrhujem 
vypracovať Rokovací poriadok výboru. 
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Podnet pre: Výbor v mestskej časti Č. 4 (stred mesta, Staré mesto) 

Ing. Renáta Fedorčlková (predsedníčka), Valéria Drooňáková, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Janette 

Langová 

4.5.2015 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestn:osti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. č. 

24 (III. poschodie) 

Vážený predseda, poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 4 ! 

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a ~ompetencie všetkých poslancov za túto mestskú 

časť začali bezodkladne riešiť nedostatky cyklistickéj infraštruktúry a to predovšetkým: 

. umožniť pohyb cyklistov v jednosmerkách obojsm~rne - predovšetkým na uliciach Jarková 

(plánovaná rekonštrukcia), ulica Suchomylská, ulica Slovenská a ulica Metodova, ulica Rumanova. 

Realizácia toto opatrenie je možná z hradiska platn~ch dopravných predpisova vyhlášky č.361j2012 . 

• umožniť vstup cyklistov na cyklistickú cestičku, ktllrý je v súčasnosti blokovaný parkovaním vozidiel· 

ulica Kúperná 

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne z,aprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej 

časti, alebo priamo v mestskom zastupiterstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento 

problém a zvýši bezpečnosť cyklistov. Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto 

požiadavku tlmočili do všetkých relevantných kon.lisií mesta. 

Prosim Vás, aby ste mi oznámili ako ste v ~o -'I' .veci postupovali a dorucl I svoJe písomné stanovisko 

na adresu: tli/l/e:- né}87.J~ pel> f) htJreJ<. clo ke1 ;' / (tlP7J 
1h4 

T 

S pozdravom, 



Prílohy: 

l. Príloha č.l p. Dajča 

Požiadavky do zasadnutia výboru Mc" 4 na deč 4.5.2015 
Predkladá Dušan Dajča, OZTP, Slád kovičova IO : 

Táboriskom prechádzajú trasy MHD a to ulicami Di longova a Moyzesova . 
Trasy majú dve zas távky, a ani jedn,] nie je pred poveternostnými vplyvmi 
chránená prÍs treškom _ 

Žiadam informovať riaditeľstvo MHD o skutočnosti a zjednať nápravu : 
prístrešok inštalovať na Dilong,ovú ulicu a jeden na ulicu Moyzesovú - tu aj 
lavičku. 

Pred časom bola na Táborisku začatá údržba verejnej uličnej zelene. Táto 
nebola ukončená , vraj nebolo dostatok finančných prostriedkov na 
dokončenie. 

Žiadam, aby odd. VPČ pokračova Io v prácach a tieto ukonči lo. Na tú to 
ČirulOSt" v krátkej minulost i prijalo m es t o Prešov za pozemky pod dial'nicu 
asi 8,1 milióna euro od Národnej diaľničnej spoločnosti. Verejnosti tieto 
prostriedky nepriniesli viditeľný úžitok ž iadna zeleň neboja revitalizovaná a 
ani rozpočte mesta sa vraj nenachádzqj ú. 

Žiadam VMČ č.4 o zistenie stavu o Ilaloženi s predmetnými prostri edkami a 
informovať verejnosť. 

Dušan Dajča, Sládkovičova 10, Prešov 

V Prešove máme zbytky mestských hradieb. Už viac než 6 (šesť) rokov sa máme 
snažím pôsobiť na mestský úrad , aby zariadil ich opravu a konzerváCIU. Výsledok nic je 
žiadny. Pritom, ako je verejne známe, okolité mestá a obce dosiahli v poslednej dobe 
viditel'né úspechy a historické stavby a hradby opravili do pôvodnej podoby a sprístupnili 
verejnosti na prehliadky. 

Žiadam, aby VMČ Č. 4 vyzval MsÚ k zvýšeniu snahy o získanie prostriedkov z 
medzinárodných fondov a začal so záchranou hradieb. 

V Prešove 4.5.2015 Dušan Dajča 

Príloha č.2 p. Tomáš Paľo 

Podnet pre: Výbor v mestskej časti Č. 4 (stred mesta, Staré mesto) 

Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka). Valéria Orobňáková , Ing. štefan Kužma, Mgr. 
Janette 

Langová 

4.5.2015 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na 
larkovej ul. č.24 (ll!. poschodie) 



Vážená pani predsedníčka. poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 4 ! 

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za 

túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť nedostatky cyklistickej infraštruktúry. ktoré 

predstavujú zdroje nebezpečných dopravný.ch kolízií a to predovšetkým: 

-Zriadenie mosta pre peších a cyklistov na Duchnovičovom námestí -medz i ulicami 

17.novembra- Obrancov Mieru a to z dôvodu nedostatočného priestoru pre týchto 

zraniteI'ných účastníkov dopravy, ktorí v súčasnosti z dôvodu pocitu ohrozenia v 

premávke využívajú nevyhovujúci úzky chodník na pravej strane mosta. Tento úzky 1,5 

m široký priestor využivajú nielen chodci , matky s kočíkmi ale aj veI'ký počet cyklistov, 

predovšetkým tých s malými deťmi. Navrhujeme jednu časť existujúceho dvoj-mosta 

vyčleniť jeden výlučne pre nemotorovú dopravu. Obrázok v prílohe . Toto riešenie môže 

rozšíriť centrálnu mestskú zónu až ku korzú v zelenom koridore rieky Torysa. 

- umožniť vstup cyklistov na cyklistickú cest ičku, ktorý je v súčasnosti blokovaný 
parkovaním vozid iel- ulica Kúpel'ná 

-vyriešiť prepojenie centra mesta na ulicu Vodárenskú pre cyklistov predovšetkým 

zriadením zabezpečeného priechodu, alebo semaforu, cez ulicu Šafárikova 

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť fOffi1álne zaprotokolovaná a aby ste či už z 

rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom zastupiteľstve píesadl!i prijatie 

uznesenie, ktorý vyrieš i tento problém a zV)'ši bezpečnosť cyklistov. Zároveň poslancov 

výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku tlmočili do všetkých relevantných 

komisií mesta. 

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoJe 

písomné stanovisko na adresu: 
, 

S pozdravom Tomáš PAĽO, f'hs lo~1 i h.. ", ~ . @ ~ "'" '" " J. CD ,-> 

http:dopravn�.ch




Príloha č.3 p. Osavčuk 

diskusný príspevok prednesen)í na vi 'bore MČ č. 4, dM 4. 5. 20/5. 

POŽIADAVK Y A PODNETY 

a) Výbor mi ned al odpoveď na tieto požiadavky: 5/4/15, 12/4/15, 5/4/15 , 
16/4/15, 18/4/15, 57/4/15, 68/4/15. 

b) Nedostal som odpoveď od poslanca na požiadavky, ktoré sú uvedené v 
zápisnici z 12.1.2015, na str.2 a 3, pod čís lom l , 2, 3, 4. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení Č. 369/ /990 Zb. S 25 

"Poslanec je povinný na požiadanie informov ať voličov o svoJej činnosti a 
či nnosti mestské ho zas tupite l's tva". 

c) Nedostal som odpoveď od niektOl"ých odborov na tieto požiadavky:. 62/4/15, 
66/4/15, 

d) Dostal som odpoveď na požiadavku, odd. Územného rozhodovania dá do 

súladu "rek lamné panely" z novelizovaným zákonom vobvode č . 4. Dostal som 

odpoveď, že mesto Prešov, stavebný úrad neeviduje na území mestskej časti 

Č. 4 nesúlad" reklamných panelov" s legislatívou Ing. Franková, nemala 
záujem o podnet ani o fot odo kum e ntáciu . Som presvedčený, že na ulici 

Lesík delostrelcov 

"reklamné panely" bilbordy nie sú osadené ani v zmysl e zákona č.5 0/1 976 

Z b. a vani zmysle zákona Č. 293/2014 Z . z. 

e) T akto vyzerá opravený chodn ík na ulic i Škul téty ho za 8 854,97 € 



Dôkaz: Foto 

Predsedníčka výboru MČ č. 4, Mgr. .I. Langová dala dodatok k zápisl1lCI 

22. 9. 2014. ako posled nú verziu rozdelenia finančných prostriedkov na 

investičnú z rezervy výboru vo výške 50 000 € 

Vybudovanie chodníka ul. Škultétyho: 

al PD 532,80 € 
bi stavebné práce 8322,17 € 

Spolu 8 854,97 € 

V dodatku k zápisnici z 22. 9. 20 14 nie je uvedené, že sa majú robiť terénne 

úpravy vo vnútrobloku Škultétyho Č. 7 a 9 za 8754,97 €. Viď dodatok k zápisnici z 

22. 9. 2014. Tomu sa hovorí transparentnosť? 

f) Navrhujem výboru vypracovať Rokovací po r iadok. 



2. RÔZN E. 

a) Predseda výboru zodpo vedá za riadne spracovanie zaplsmce zo zasadnutia 

výboru v mestskej časti. Dňa 13. aprila 2015 , pán V. Stašák, pani Podrazová a pán 

Grega na tému "Stašák- Škultétyho č. 7 a 9" dostali toľko časového pliestoru koľko 

potrebovali bez časového obmedzenia. Viď zápisnicu 13. apríla 2015 str. 7, 8 a 9. 

Pán V. Stašák nepredkladal žiadne požiadavky, len komentoval môj diskusný 

príspevok z 2.3. 2015, ktorý som musel odovzdať v písomnej fOffi1e pre časový 

limit S minút. V. Stašák hovorilo tom, čo mu vyhovovalo. 

b) Prečo nie je moje stanovisko a odpoveď v zápisnici na di skusný príspevok 

pána V. St a š á k a? Vyvrátil som tvrdenie pána Stašáka, pretože ja som v 

diskusnom príspevku z 2.3.2015 neuviedol , že pán V. Stašák je majiteľom finny 

PARKONA atď. v zápisnice nie je uvedené. 

c) Prečo môj diskusný príspevok je ako príloha Č. 2 na str. 14 a nie v časti 

"POŽIADAVKY PRÍTOMNÝCH OBČANOV" alebo "E-MAILOV É A PÍSOMNÉ 

POŽIADAVKY OBČNOV" ako pána Stašáka? S toho jednoznačné vyplýva, že som 

nebol prítomný na schôdzi, že som len odovzdal diskusný príspevok. 

Vo svo jom vystúpení okrem iného hovoril som: 

Aula parkujú na chodníkoch i napriek lomu, že nie je pre chodcov / ,5 m. Auta 

devastujú trávnatý porast nie pred budovou ale mestský pozemok. Trávnaté porasty 

/verejná zeleň/ sú horšie, ako lúky a pasienky O Územnom pláne mesta Prešov. že 

podnety treba podal" do /5. mája 20/5. 

d) Pani predsednička výboru , všetci by sme mali mať rovnaké práva a 

poviru10sti v zmysle Ústavy SR. A nie len poniektorý?! I preto navrhujem 

vypracovať Rokovací poriadok výboru. 

Príloha č.4 Viera Štupáková 

Podnet pre: Vybor v mestskej časti Č. 4 (stred mesta, Staré mesto) 

Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčkaL Val éria Dľobiíáková, Ing. štefan Kužma, 
Mgr. Janette Langová 

4.5.2015 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej mies tnosti Mestského úradu v Prešove 
na Jarkovej uL č.24 (III. poschodie) 

Vážený predseda, poslankyne a poslanci výboru mest skej časti 4 I 

F - MsÚ/SP-Ol/26/1 



Žiadam Vás, aby ste v zmysle svoj ej kompetencie a kom petencie všetkých poslancov 

za túto mestskú časť začali bezodk ladne riešiť nedostatky cykli stickej infraštruktúry a 

to predovšetkým: 

-umožniť pohyb cyklistov v jednosmerkách obojsmernc - predovšetkým na uliciach 

Jarková (plánovaná rekonštrukcia), ulita Suchomylská, ulica Slovenská a ulica 

Metodova, ulica Rumanova. Realizácia toto opatrenie je možná z hľadi ska platných 

dopravných predpisov a vyhlášky č.3611201 2. 

- umožniť vstup cyklistov na cyklistickú cesti čku , ktorý je v súčasnosti bloko vaný 
parkovaním vozid ie J

ulica Kúpeľná 

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť fonn á lne za protokolovaná a aby ste či už z 

rozpočtu mestskej časti , alebo priamo v mestskom zastupiteľstve presad ili prijatie 

uznesenIe, ktorý vyneši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov. Zároveľí 

poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku tlmoč ili do všetkých 

relevantných komi sií mesta . 

Prosím Vás. aby ste mi oznámili ako sie v tejto veci postupova li a doručili svoje 

písomné stanovisko na adresu: Vyššie uvedená, alebo horedole@gmail.com 

S pozdravom 

F - MsÚ/SP-OI /261l 

mailto:horedole@gmail.com

