
MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor ekonomiky a podnikania 

Oddelenie dan., poplatkov a podnikania 
Hlavmi 73 

080 0 I Presov 

Val.. pan 
Mgr. Peter Kraji\ak 
predseda VMC c. 5 
poslanecka scruiillka 
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Va~ l1st Cislo I w dl"la: NaSe 6 s lo: Vybavuje Ilinka: Presov: 
F/565112015-GU lanka Gutisova 14 . 04.2015 

~ 051/3100242 

VEe 
Odpoved' na poziadavku VMC c. 34/5/15 va veei prevadzkovania pohostinstiev 
na s'dlisku Svabv 

Vybor v mestskej casti c. 5 na zasadani di\a 9.3.2015 prijal poziadavku pana Babeja, 
v ktorej ziada, aby boli pohostinstva na sidlisku Svaby prevadzkovane do 22.00 hod. 

Na uvedenu poziadavku pana Babeja bolo opakovane odpovedane v tom zmysle, ze 
v su lade s climkom 4 ods. 3 Vseobecne zavazneho nariadenia mesta Presov c. 179/2008 
o urceni pravidiel casu predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb na uzemi mesta PreSov 
je ziadost' konkretneho prevadzkovatefa 0 osobitne urcenie prevadzkoveho casu tj. otvorene 
aj po 22.00 hod. predkladanit na vyjadrenie prislusnemu vyboru v mestskej casti, komisii MsZ 
pre podnikatel'sku CiMOS!' a strategicky rozvoj a komisii MsZ pre oclu·anu ve rejneho 
poriadku. Na z1iklade tyehto stanovisk boli vydane rozhodnutia oosobitnom urceni 
prevadzkoveho casll. V pri pade, ie konkretne pohostinstvo alebo bar svojou CilU10St'OU bude 
zavaznym sp6sobom a lebo opakovane narusovat' pokojny stay obyvatel'ov mesta povoleny 
prevadzkovy cas sa prehodnoti. Pred vydanim rozhodnutia 0 zruseni osobitne urceneho 
prevactzkoveho casu bude vyziadane vyjadrenie prislusneho vyboru v mestskej casti ako aj 
vyjadrenie mestskej polieie 0 vykonan)'eh zasahoeh v suvislosti s rusenim nocneho pokoja 
konkretnou pohostinskou prevadzkou. Doteraz mestskil polieia nepodala podnet na riesenie 
rusenia nocneho pokoja skratenim prevadzkoveho casu. 

S pozdravom 

,/. 

~ 
lng. Maria Rusinova 

poverena riadenim odboru 

Na vedomie: 
I. Organizacno - pravne oddelenie MsU v Presovc 



Mesto Prešov
Mestská polícia v Prešove

Jarková Č. 24
080 O 1 Prešov

Predseda VMČ č.S
Mgr. Peter Krajňák
Poslanecká schránka
MsÚ
hlavná č.73

Váš lis! číslo / zo dňa: Naše číslo:

P/20 15170/60
Vybavuje / linka:

Bc.Kmec L.
Prešov:

20.04.2015

Vec: Pripomienka VMČ č.S - odpoved'

Pripomienka Č.38/S/1S - vo veci parkovania klientov autoumyvárky na Kysuckej ulici.

Pán Andrej Dupal' -poukázal na pretrvávajúce problémy s autoumyvárkou a parkovaním
jej klientov na Kysuckej ulici.

Príslušníci Mestskej polície Prešov vykonávajú pravidelné kontroly ul.Kysuckej ohľadom
parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, zeleni, zákazu vjazdu nákladným motorovým
vozidlám a protiprávne konania zo strany vodičov riešia v zmysle zákona č.37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. V čase od 02.04.2015 do 20.04.2015
bolo na ul.Kysuckej vykonaných celkom 54 kontrol. V dvoch prípadoch bolo zistené
protiprávne konanie, ktoré príslušníci mestskej polície riešili v zmysle zákona č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Príslušníci Mestskej polície Prešov budú aj naďalej vykonávať pravidelné a intenzívne
kontroly ul.Kysuckej a protiprávne konania riešiť v zmysle platných právnych predpisov.

V prípade, že budete svedkom protiprávneho konania, je potrebné takúto vec ihneď
oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle mestskej polície 159.

Na vedomie: Odbor organizačný

Mestská policia v Prešove l Jarková 241 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51) 77 32 670 l Fax: +421 (51) 3100 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sklwww.presov.sk
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MESTSKY (TRAD V PRESOVE 

Odbor strategickeho rozvoja 


Oddelenie investicnej cinnnosti 

Hlavna 73 


080 01 Presov 


I:;I MESTO PRESOV 

MsU v Presove 
Odbor D, ZP a KS 01 ;'Tfl-~/r 
Odd. D a ZP 7" 
Jarkova 24 

Va~ list tislo I zo dna: Nase tfslo: Vybavuje llinka Presov: 

R-I 004/20 15 Mgr. Gre~ovaJ3 I 00206 08.04.2015 

Vee 
Ziadost' 0 stanovisko k poiiadavke c. 43/5/15 

Na zaklade poziadavky p. Milana Polieiana vznesenej na zasadnuti VMC c. 5 Vas 
ziadame 0 zaujatie stanoviska k nizsie uvedenej poziadavke. 

PoZiadavka c. 43/5/15 - vo ved rozfirenia cesty na ulid Pod Hrtidkom 

Pan Milan Polieian - predniesol poziadavku na rozsirenie eesty na uliei Pod Hradkom. 


Upozomil, ze pri pohreboeh a sviatkoeh je eesta zatarasena parkujueimi autami a miestami je 

neprejazdna. 


S pozdravom 
~9 " l'tlE 'l'~ Fl'prel;ove 

MestS\<9 urad "tKO RQl"OJA. 
OOBO"R STf\A.lEG\C~tnel elnnost\

Oddelenle Inves JiSU 
080 01 Presov .;=~ 

oha iIng. Uudovit 
povereny riadenim odd. nvesticnej cinnosti 

Na vedomie: 
1. Mgr. Peter Krajiiak, predseda VMC c. 5, poslaneeka sehranka 
2. Milan Polieian, Na brehu 37, Presov 
3. MsU Presov - OVS, organizacno-pravne oddelenie Illff;JJ/';

Mestsl<Y urad v Presove I Hlavna 731 080 01 Presov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 I E·mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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MESTO PREŠOV 

:VIESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie investičnej činnosti 

Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

Váženv pán 
Filip Ž~lka 
Banícka 17 
080 05 Pre š o v 

Vaš lis! tfslo IlO dňa: Naše tíslo: Vybav"je f Imka Prešov: 

R-l 004!20 l 5 Mgr. Gre~ováí31 00206 IA.2015 

Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 35/5/15-vo veci rozšírenia mostu a rekonštrukcie chodníka 
na Zlatobanskej ul. 

Vážený pán Žul ka, 

na Vašu požiadavku týkajúcu sa rozšírenia mostu a rekonštrukcie chodníka na 

Zlatobanskej ulici uvádzame nasledovné: 

Na základe predchádzajúcich doručených žiadostí už dlhodobo máme v našej 

evidencii zaradenú požiadavku na rekonštrukciu ul. Zlatobanskej. Zrealizovanie tejto stavby 

v rámci investičnej výstavby však môže začat', len za predpokladu schválenia finančných 

prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie a na samotnú realizáciu stavebných 

prác. Bohužiaľ do dnešného dňa neboli Mestským zastupiteľstvom v Prešove a ani Výborom 

mestskej časti Č. 5 na túlo stavbu schválené žiadne tinančné prostriedky. 

Všetky nami zaevidova!Jé požiadavky budeme opakovane posudzovať v spolupráci 

s jednotlivými VMČ pri vypracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na d'alšie obdobie. 

,~'" 
"'1,.":;",,,'/ ;.~r~,t) '! ;:);"~~'Ú\;~-

S pozdravom 
,.. 
iii"Ol' ,P./F'r"š;?j> 

Ing. JLa 'Vrfél'ová 
poverená riadením OSR 

Na vedomie: 
1. Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov - OVS, organizačno-právne oddelenie 
3. MsÚ Prešov OSR, odd. IČ, Ing. Kollarčíková 

Mestsky úrad \I Pre§.ove I Hlavná 73 I 080 01 Prešo.... 1 I Tel'.: +421 (51)3100111 I Fax: "'421(51)1133665 1 E-mail: mesto.radnic.a@pmsov.sk 1 VlW'h_prescv.sk 

http:VlW'h_prescv.sk
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MESTSKÝ (IRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Vážená pani 
Amália Sotáková 
Švábska 15 
08001 Prešov 

Váš lisl čislo! 70 dň?:!" Naše čislo: Vybavuje i !inka Prešov: 

R-IO04!20 J5 Mgr. Grešovái31 00206 31.32015 
Vec 
Odpoveď na požiadavku Č. 40/5/15 - vo veci výstavby Street Workout ihriska pred 
súčasným objektom ZŠ Važecká 

Vážená pani Sotáková. 

na zasadnutí VMC č. 5 dňa 9.3.2015 bola z rezervy VMC investičná výstavba 

vyčlenená čiastka 8 000 € na prípravu a realizáciu stavebných prác na stavbu: "Street 

Workout ihrisko Šváby - ul. Važecká" 

Po schválení rozpočtových zmien v rámcl rozdelenia vyššk uvedenej rezervy prc 

VMC č. 5 primátorkou mesta (v súlade s uznesením MsZ č. 2112015 zo dňa 26.1.2015), 

oddelenie investičnej činnosti I\fsÚ v Prešove zaháji projektovú prípravu tejto stavby. Po 

doručení vypracovanej PD naše oddelenie spracuje podklady, na základe ktorých bude 

pripravené wrejné obstarávanie na dodávateľa stavebn}'ch prác. 

MESTO PIU~ŠO'\' 
S pozdravom Mestský úrad v Prešove 


OOSOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA 


080J1 frešn" [] 

Ing.&a~a V rtel'ová 
poverená riadením OSR 

Na vedomie: 
1. Mgr. Peter Krajňák, predseda VMC č. 5. poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov - QVS, organizačno-právne oddelenie 

Mestsky urad Y Pte~cYe I Hlavná 73 I C80 Oi Preš",v 1 IleL: +421 (51 )3 10:1111 I Fax: +421(51 )T!33665 I E"ma' ~esto,rad:"I:::a@p:e$Cil,S" I ...."NW.pres:Jy sk 



MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti
 

Oddelenie verejnoprospesnych clnnostt
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

•	 ViZ. pan • 
Mgr. Peter Krajiiak 
predsednicka VMC c. 4 
poslanecka schranka MU 

Va~ list ~ Js lo I zo dna: Nase cIslo :	 Vybavu je llinka Presov: 

T/2015/4102 Ing. Cinkanic Brtkova 4.5.2015 
Ing. Zvolaren/Ing, Seman 

051/3100278,277,280 

Vee
 
Vybavenie pofiadaviek zo zasadnutia VMC c.5 - zo dna 9.3.2015
 

Poziadavka C. 27/5/15 - vo veci obnovenia linkoveho spoja MHO eez ul. Pod Hradkom 
a zabezpecenia dostupnosti MHO pre lokalitu Ticha dolina.
 

Uvedena poziadavka bola zaslana zastupcorn spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, a.
 
s., ktorej vyjadrenie zasielame v prilohe.
 

Poziadavka c. 28/5/15 - vo veci rozbitej vozovky pred firmou 0021, Svabska uliea 
c.l07. 

Toho casu prebieha realizacia vyspravok miestnych kornunikacii po zimnom obdobi, Svabska 
ulica je na zaklade Harmonogramu postupu prac zaradena na realizaciu oprav vytlkov v 18. 
kalendamom tyzdni . 

Poziadavka C. 29/5/15 - vo veei opravy povrehu ehodnika v dolnej casti Kysuekej uliei. 
Opravu chodnika v dolnej casti Kysuckej ulice sme zaradili do rnenoviteho zoznamu beznej 
a suvislej udrzby na nasledujuce obdobie. 

Poziadavka c. 30/5/15 - vo veci odstranenia zlomeneho stromu na Ziatobanskej ulici, 
vyrezania krovia v okoli plota pod Klopaekou a opravy plota 
okolo Varne Frantisek. 

Poziadavku VMC 5 odstupujeme Slovenskemu technickemu muzeu v Kosiciach.
 
Znenie poziadavky VMC c. 5:
 
Pozladavka c. 30/5/15 - vo veci odstranenia zlomeneho stromu na Ziatobanskej uliei,
 

vyrezania krovia v okoli plota pod Klopackou a opravy plota 
okolo Varne Frantisek, 

Poziadavka pre Slovenske technicke muzeum v Kosiciach: 
- aby odstranilo zlomeny strom v parciku na Zlatobanskej ulici; 
- vyrezalo krovie v okoli plota pod Klopackou a zabezpecilo opravu plota v okoli Varne 

Frantisek. 

MestskY urad v Presove I Hlavna 731 080 01 Presov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Poziadavka c. 31/5/15 - vo veci odstranenia vytlku na komunikacii uJ. Pod hradkom.� 
Toho casu prebieha realizacia vyspravok miestnych komunikacii po zimnom obdobi. Miestna� 
kornunikacia Pod hradkorn je na zaklade Harmonogramu postupu prac zaradena na realizaciu� 
oprav vytlkov v 18. kalendarnorn tyzdni.� 

Poziadavka c. 32/5/15 - vo veci osadenia zvodidla na Suvorovovej ulici.� 
V zmysle platnej legislativy nie je mozne osadit' zvodidla okolo Solivarskeho potoka,� 
nakol'ko by sa narusilo ochranne pasmo toku a znemoznila jeho pripadna udrzba.� 

Poziadavka c. 33/5/15 - vo veci orezu vzrastlych drevin na Lesnickej ulici a Solivarskej� 
ulici.� 
Zivy plot na Solivarskej ulici bol zrnladeny zaciatkorn aprila 2015.� 
Stav vzrastlych drevin na Lesnickej a Solivarskej ulici bude odbome posudeny v terene� 
a v pripade opodstatnenosti poziadavky budeme postupovat' v sulade s platnou legislativou.� 

Poziadavka c. 37/5/15 - vo veci zriadenia zariadenia na vyda] Iistkov MHD na konecnej 
zastavke autobusu c. 1. 

Uvedena poziadavka bola zaslana zastupcorn spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, a. 
s., ktorej vyjadrenie zasielame v prilohe. 

Poziadavka c. 39/5/15 - vo veci riesenia dopravy na Kysuckej ulici a riesenia vyjazdu 
z Kukucinovej ulici. 

Zjednosmemenie Kysuckej ulice v blizkej buducnosti neprichadza do uvahy. Marne za to, ze 
na tuto ternu sa uz pohovorilo i napisalo dost'. Co sa tyka vyjazdu z Kukucinovej ulice ...asi na 
Kysucku, je osadene zrkadlo a ani pri prejazde z opacnej strany sme nezaznamenali ziadny 
problem. 

Poziadavka c. 41/5/15 - vo veci osadenia cestneho zrkadla na Kutuzovovvej ulici. 
Poziadavka bola preverena v terene a bola vyhodnotena ako neopodstatnena, Marne za to, ze 
rozhl'adove pomery i dopravne znacenie na predmetnej krizovatke su postacujuce, 

S pozdravom ~iESTO PRESOV 
Mestsky urad v Presove 

ODBOR DOPRAVY, llYDTHEHD PROSTREDIAA KONUKALKYCH SLUllEB 
Oddeleriie kon"l.malnycli slufieb aapoioaI6ho obecn&ho liradu 

080 01 pre§Or~ 

Ing. Otilia Ferencikova 
veduca oddelenia 

komunalnych sluzieb 
a spolocneho obecneho uradu 

Doruci sa:� 
Slovenske technicke muzeum Ko~ice, Hlavna 88,040 01 Ko~ice
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