
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

Organizačno - právne oddelenie 
Mesto Prešov Hlavná 73 

08001 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným vedúcim odborov 
náčelníkovi MsP 

Váš list čislolzll dňa 	 Naše čis10 Vybavuj e/linka Prešov 

V.NQ./20 15/l 088 21.5.2015 


Požiadavky :(0 zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 4.5.2015 

Zápisnica VMČ Č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 14.5.2015 

Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 15.6.2015 


Požiadavka 1:. 177/4/15 - vo veci opakovanej požiadavky riešenia betónovej ohrady na 
kontajnery. 

(J. Požiadav,y prítomných občanov , bod 3. l. v zápisnici); 

Pani Volčková: 


l. Ako je tCI so žiadosťou na opravu - riešenie betónovej ohrady na kontajnery na ulici 

Budovateľskej - opakovaná požiadavka. 

2. Budovatťi!'ská č.4 požiadavka na osadenie lavičky pred predný vchod. 

Stanovisko VMC č. 4.
l. Urgujem!? stanovisko príslušného oddelenie k oprave stojiska. 
2. Osadiť IC;iVičku pred uvedený vchod. 
Požiadavkal odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka ,;. 178/4/15 - vo veci opakovanej požiadavky - nepríjemný zápach z kanála. 
(J. Požiadavky prítomných občanov , bod 3. 2. v zápisnici); 

Pán Alberty - ako je to s kanálom od potravín po železničnú trať? Stále tam smrdí ak 
je nízky tlah, v minulom období ho navštívil i pracovníci vodárni po urgencii pracovníkov 
MsÚ a pri spoločnej obhliadke tvrdili, že údajne by mal byt' nefunkčný, nedostatok však 
pretrváva. 
SJanovisko VMC Č. 4.-
Požaduje p ríslušný odbor o zaujatie stanovisko a preveriť cez VVaK či je funkčný. Ak je 
ešte v zárwi'nej dobe, tak nedostatok odstrániť v rámci nej. 
Požiadavklodstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 
MsÚ. 

Požiadavka Č. 179/4/15 - vo veci riešenia prejazdu vozidiel z ul. Štúrovej na ul. 
Budovateľskú a svetelnej signalizácie. 
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(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 3. v zápisnici); 
Pani Hubová - požaduje riešiť prejazd vozidiel z Ul. Štúrovej na Ul. Budovateľskú 

smer od Torysy. Nie je vhodné riešenie svetelných signálov pre chodcov a vozidlá pri 
odbočovaní na ulicu Budovateľskú- nevhodné riešenie intervalov. 
Stanovisko VMČ Č. 4: 
l. Odbor do17ravy nech záujme stanovisko. 
2. Ako je možné riešiť svetelnú signalizáciu na križovatke ulíc Škultétyho - Budovateľská, 
odbor doprat y odpovedat: 
Požiadavka odstúpená '}a vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsU. 

Požiadavka č. 180/4/15 - vo veci riešenia tienenia Vodárenskej veže. 
(l. Požiadav1íY prítomných občanov, bod 3. 4. v zápisnici); 

Pani \ 1ádziková: 
1. Zastupuje občanov Táboriska, ktorým pohoda bývania bola vyhliadkou z Vodárenskej 
veže vážne narušená, požadujeme informáciu o tom , ktorý príslušný útvar mesta sa 

zaoberá vyriešením tienenia nevhodného výhľadu do blízkeho okolia. Na tento fakt bola 

osobne upowrnená primátorka mesta a dňa 23.01.2015 bolo na Vodárenskej veži 
stretnutie zainteresovaných účastníkov problému tienenia za účastí primátorky Ing. 

Turčanovej. 

Stanovisko P'MČ Č. 4: 
J. Vakejfálre je tienenie veže po technickej afinančnej stránke - stanoviska príslušných 

odborov. 

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

Požiadavka č. 181/4/15 - vo veci osadenia obrubníkov pri MŠ ELBA na Moyzesovej 
ulici. 

(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 4. v zápisnici); 

Pani Mádziková: 


2. Súkromn ' MŠ ELBA na Moyzesovej ulici má nedostatočné parkovacie miesta a tým 
v rannej špil~ke, kedy sú deti navážané do škôlky, auta parkujú po zelených pásoch. Zelené 
pásy sú zničmé. Žiadame o obrubníky. 
Stanovisko VMČ Č. 4: 
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. - o boznámiť VMČ. 


Preveriť sta li trávnatých pásov navrhnúť riešenie. MsP zabezpečiť zvýšenú kontrolnú činnost: 


Oboznámiť VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunál Iych služieb v súčinnosti s mestskou políciou. 

Požiadavka č. 182/4/15 - vo veci použitia finančných prostriedkov z rezervy VMČ č. 4 
na parkovisko na ul. Krátkej. 

(l. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 4. v zápisnici); 

Pani Mádziková: 


3. Prečo a ,!ko boli použité finančné prostriedky z rezervy VMČ č 4 na parkovisko ulica 

Krátka? 

Stanovisko VMČ Č. 4: 
Preveriťpoužitie finančných prostriedkov. 
Požiadavkll odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 
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Požiadavka 'č. 183/4/15 - VO veci značenia parkoviska na ul. Krátkej. 
(I. Požiadav~,y prítomných občanov, bod 3. 4. v zápisnici); 

Pani Mádziková: 
3. Pre koho slúži uvedené parkovisko? Prečo je tam jednosmerka, bolo to v pláne? 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Preveriť znal~enie na ulici Krátkej. 

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

Požiadavka č. 184/4/15 - vo veci dezolátneho stavu zastávky MHD na Dilongovej ulici. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 4. v zápisnici); 

Pani Mádziková: 
4. Dilongov,:1 ulica, zastávka MHD je v dezolátnom stave, poškodený chodník a lavička 

v čase dažď.. sú tam veľké mláky. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Pre ver it' stav zastávky a chodníka v okolí MHD na Dilongovej ulici, lavičku opravit~ 


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

Požiadavka č. 185/4/15 - vo veci stojiska na separovaný odpad. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 5. v zápisnici); 


Pani Podrazová: 

2. Nedá sa riešiť stojisko pre separovaný odpad v rámci opravy stojiska? 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Požaduje TS o riešenie problému a či je možné riešiť v lokalite separovaný zber. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. 


Požiadavka Č. 186/4/15 - vo veci revitalizácie pieskoviska. 
(I. Požiadav<y prítomných občanov, bod 3. 5. v zápisnici); 


Pani Podrazová: 

3. Ako je to s revitalizáciou pieskoviska? 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Ako je to .! požiadavkami na opravu ihrísk a pieskovísk? Odpoveď pre VMČ zaujme 

príslušný odbor. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálllych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 187/4/15 - vo veci predloženia hannonogramu čistenia kanálov na 
Pavlovičovom námestí č . 39 - 41. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3.5. v zápisnici); 

Pani Podrazová: 


4. Žiadam rozpis termínov čistenia kanála na Pavlovičovom námestí Č. 39 - 41. 

Stanovisko ľ(MČ Č. 4. 

VMČ žiada o harmonogram čistenia pre VMČ a občana. 

Požiadavk~ odstúpená na vybaveníe odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ. 


Požiadavk~ č. 188/4/15 - vo veci osadenia prístreškov na zastávky MHD na uliciach 
Dilongovej a Moyzesovej. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 6. v zápisnici); 
Pán Dajča: pozri prílohu č. 1 bod A 


Stanovisko VMé č. 4: 

VMé žiada odpovedať občanovi a VMé. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunáln.rch služieb MsÚ. 

Požiadavka ~. 189/4/15 - vo veci dokončenia údržby verejnej zelene na Táborisku. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 6. v zápisnici); 

Pán Daj ča: pozri prílohu č. 1 bod B 
Stanovisko VMČ č. 4: 
VMČ žiada odpovedať občanovi a VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunáln ych služieb MsÚ. 

Požiadavka č. 190/4/15 - vo veci záchrany historických hradieb v meste Prešov. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 6. v zápisnici); 

Pán Dajča: pozri prílohu č. 1 bod C 
Stanovisko PMČ č. 4: 
VMČ žiada ~Idpovedať občanovi a VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka Č. 191/4/15 - vo veci riešenia parkovania na ul. Floriánovej. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 7. v zápisnici); 

Pani Tomášová: požiadavky na riešenie parkovania mol. vozidiel na ulici 
Floriánovej. 
Stanovisko VMČ č. 4: 
MsP riešiť pzšiu zónu na Floriánovej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie mestskej polícii. 

Požiadavka Č. 192/4/15 - vo veci riešenia parkovania na ul. Floriánovej. 
(I. Požiadavky pritomných občanov, bod 3. 7. v zápisnici); 

Pani 
Floriánovej. 

Tomášová: požiadavky na riešenie parkovania mot. vozidiel na ulici 

Stanovisko VMČ Č. 4: 
Odbor doprIivy riešiť dopravné značenie a zariadenia. 
Požiadavka odstúpená na 
a komunálnych služieb MsÚ. 

vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

Požiadavka Č. 193/4/15 - vo veci riešenia cyklistickej infraštruktúry. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 8. v zápisnici); 

Pán Paľo: pozri prílohu č. 2 
Stanovisko I (MČ Č. 4: 
VMČ žiada ::aujať stanovisko Odboru dopravy. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnlych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 194/4/15 - vo veci riešenia parkovania áut na trávniku a chodnikoch na 
ul. Plzenskej. 

(I. Požiadav y prítomných občanov, bod 3. 9. v zápisnici); 
Pán 0savčuk: Žiada riešenie parkovania na trávniku a chodníkoch ulici Plzenskej. 

Stanovisko VMČ č. 4: 
MsP zabezpl~čiť zvýšenú kontrolnú činnost 
Požiadavka odstúpená na vybavenie mestskej polícii. 

Požiadavka č. 195/4/15 - vo veci riešenia parkovania áut na trávniku a chodnikoch na 
ul. Plzenskej. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 9. v zápisnici); 
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Pán Osavčuk: Žiada riešenie parkovania na trávniku a chodníkoch ulici Plzenskej. 
Stanovisko VMé č. 4: 

Odbor dojravy riešil' dopravné zariadenia a spôsob zamedzeniu vjazdu na 

chodník. trávnik. 

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

Požiadavka Č. 196/4/15 - vo veci urgencie odpovede na požiadavku č. 62/4/15. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, príloha č. 3. c) v zápisnici); 

Pán Osavčuk: Nedostal som odpoveď od niektorých odborov na požiadavky: 62/4115 
Stanovisko IrMé č. 4: 
Požaduje ritšit'problémy p. Osavčuka a oboznámiť občana a výbor Mé S riešením. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka Č. 197/4/15 - vo veci urgencie odpovede na požiadavku č. 66/4/15. 
(I. Požiadav;;:y prítomných občanov, príloha č. 3. c) v zápisnici); 

Pán Osavčuk: Nedostal som odpoveď od niektorých odborov na požiadavky: 66/4/15 

Stanovisko I(Mé č. 4: 

Požaduje ril'Šiťproblémy p. Osavčuka a oboznámiť občana a výbor Mé s riešením. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 

MsÚ. 


Požiadavka Č. 198/4/15 - vo veci zosúladenia reklamných panelov s novelizovaným 
zákonom v mestskej časti č. 4. 

(I. Požiadavky prítomných občanov, príloha č. 3. d) v zápisnici); 
Pán savčuk: Dostal som odpoved' na požiadavku, odd. Územného rozhodovania dá 

do súladu "leklamné panely" z novelizovaným zákonom v obvode 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 fotodokumentáciu. Som 
presvedčeni , že na ulici Lesík delostrelcov "reklamné panely" bilbordy nie sú osadené ani 
v zmysle zá<ona Č. 5011976 Zb. a ani v zmysle zákona Č. 293/2014 Z.z. Pozri prilohu č. 3 
Stanovisko /iMé Č. 4. 
Požaduje riešiťproblémy p. Osavčuka a oboznámiť občana a výbor Mé s riešením. 
Požiadavk~ odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 
MsÚ. 

Požiadavka č. 199/4/15 - vo veci parkovania motorových vozidiel na Floriánovej ulici 
a osadenia zatváracích kolov - rámp. 

(1. Požiadavky prítomných občanov, bod IO. l. v zápisnici); 

Pani Štupáková: 


l. Floriánova ulica parkovania motorových vozidiel. Skúsiť riešiť problém formou 

zatváracích kolov - rámp. 

Stanovisko {(Mé é. 4: 

VMé žiada odpovedať občianke a VMé. 

Požiadavk21 odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavk!1č. 200/4/15 - vo veci chýbajúceho spomal'ovacieho prahu na Baštovej ulici. 
(I. Požiadavk)' prítomných občanov, bod 10.2. v zápisnici); 


Pani Stupáková: 

2. Chýba spomal'ovací prah na ulici Baštovej. 
Stanovisko t MC Č. 4: 

VMC žiada odpovedať občianke a VMC. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 201/4/15 - vo veci riešenia prejazdu cyklistov cez jednosmerky v meste 
Prešov. 

(I. Požiadavl;y prítomných občanov, bod 10. 3. v zápisnici); 
Pani Štupáková: 

3. Riešiť prtUazd cyklistov cezjednosmerky v meste Prešov. 

Stanovisko VMČ Č. 4. 

VMČ žiada odpovedať občianke a VMC 

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

Požiadavka Č. 202/4/15 - vo veci výrubu stromov na ul. 17. novembra 86 - 92. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod ll. 1. v zápisnici); 

Pani Danková, pán Suchanič: 
1. Výrub stromov v lokalite l7.novembra 86-92 dodnes sa nič neudialo. 
Stanovisko VMČ Č. 4: 

Zaujal' stanavisko príslušného odboru a informoval' občana a VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunál~lych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 203/4/15 - vo veci zlého stavu cestu vo vnútrobloku č. 86 - 92 na 

ul. 17. novembra. 


(I. Požiadav.<y prítomných občanov, bod ll. 2. v zápisnici); 

Pani Danková, pán Suchanič: 


2. Tankodwm na ceste vo vnútrobloku. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Zaujal' stan,~visko príslušného odboru a informoval' občana a VMČ s akluálnym stavom 

a navrhnutým riešením technickým a časovým riešením. 

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

Požiadavka Č. 204/4/15 - vo veci vytvorenia parkovacích miest na ul. 17. novembra. 
(I. Požiadavky prítomných občanov, bod 11. 3.,4. v zápisnici); 


Pani Danková, pán Suchanič: 


3. Parkovanie študentov vo vnútrobloku nemáme kde parkovať, bolo by vhodné 

zabezpečiť parkovacie miesta v uvedenej lokalite. 

4. Je možn · vytvoriť parkovacie miesta vo vnútrobloku? Navrhujeme šikmé parkovacie 

miesta. 

Stanovisko rrMČ č. 4: 

Zaujal' stanC/visko príslušného odboru a informoval' občana a VMČ. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka Č. 205/4/15 - vo veci plných košov jednotlivých prevádzok na 

ul. 17. novembra. 


(I. Požiadavky prítomných občanov, bod ll. 5. v zápisnici); 

Pani Danková, pán Suchanič: 


3. Koše na ulici 17. novembra patriaca prevádzkam sú stále preplnené. 
Stanovisko ffMČ Č. 4: 
Kontrola TS, zabezpečil' ryvoz. 
Požiadavkll; odstúpená na vybavenie spoločnosti Technické služby, a.S. 
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Požiadavka č. 206/4/15 - vo veci vybudovania chodnika na úseku ul. Jarkovej a ul. 
Weberovej. 

(E-mailové a písomné požiadavky, bod l. v zápisnici); 
Pán Lukáč: V júli 2014 som na VMČ.4 poukázal na niektoré dlhoročné problémy čo 

sa týka úsek\! Jarkovej ulice od križovatky Weberovej k OD Tesco. 
l.) Chýbajú(;i chodník, ktorý by sa dal postaviť popri múre Gréckokatolíckeho kostola a 
iných pozen kov. 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, cy .listi a tiež aj cyklisti a autá v protismere v jednosmerke. 
Stanovisko VMČ Č. 4:, 

Posúdiť možnosť zhotovenia chodníka v uvedenej lokalite. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 207/4/15 - vo veci porušovania vjazdu do jednosmernej komunikácie. 
(E-mailové i l písomné požiadavky, bod 2. v zápisnici); 

Pán Lukáč: V júli 2014 som na VMČ.4 poukázal na niektoré dlhoročné problémy čo 
sa týka úsek larkovej ulice od križovatky Weberovej k OD Tesco. 
2.) Na poru ovanie vjazdu do jednosmernej komunikácie som dostal odpoveď: Budeme 
riešiť častepou prítomnosťou policajtov na mieste s využitím kamerového systému mesta 
Prešov. Situácie ostala nezmenená. Podľa môjho skromného odhadu prejde tade v 
pro.tismere zta de~ IO áut, za,mesiac?OO áut a od júla 2?14 po d~es 3000, áut, ktoré by ~ali 
byt zaznamfm ane kamerovym systemom a preto sa pytam, kol ko pokut bolo udelene za 
toto obdobi : a celková suma, Navrhujem, aby peniaze s pokút vybratých v tomto úseku 
larkovej ulive boli účelovo viazané na výstavbu chodníka na Jarkovej ulici v centre mesta. 
Stanovisko VMČ Č. 4: 
Odpovedať .IV sP, zvýšit' kontrolnú činnost 
Požiadavka odstúpená na vybavenie mestskej polícii. 

Požiadavka Č. 208/4/15 - vo veci smetných kontajnerov na ul. Weberovej. 
(E-mailové l písomné požiadavky, bod 3. v zápisnici); 

Pán Lukáč: V júli 2014 som na VMČ.4 poukázal na niektoré dlhoročné problémy čo 
sa týka úseblu larkovej ulice od križovatky Weberovej k OD Tesco. 
3.) Od kri itovatky Weberova smerom k OD Tesco sú po pravej strane tri smetné 
kontajnery s toho jedenje nezamknutý, kde sa kolo kontajnera hromadí smetie. Dosť často 
sú kontajnel.y vyvrátene v priekope, alebo na vozovke. Tento stav trvá niekoľko rokov. 
Umiestneni,: kontajnerov nespíňa hygienické, bezpečnostné a ani estetické 
normy. 
Stanovisko MČ Č. 4: 
Nech príslu.rný odbor navrhne riešenie. 
Požiadavk:1 odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunáluych služieb MsÚ. 

Požiadavkl l č. 209/4/15 - vo veci riešenia cyklistickej infraštruktúry. 
(E-mailové a písomné požiadavky, bod 4. v zápisnici); 

Pani Štupáková: pozri prílohu č. 4 
Stanovisko VMČ Č. 4: 
Žiadame pr!:slušný odbor, aby zaujal stanovisko a riešenie. Oboznámiť VMČ a občana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunáh~ych služieb MsÚ. 

Požiadavka č. 210/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k žiadostiam na osobitné určenie 
prevádzkového času. 

(Stanoviská VMČ, bod l. v zápisnici); 
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l . V ,úlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
179/2008 o Ilrčení 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 prev idzkového času nad rámec prevádzkového času stanoveného v článku 3 tohto 
VZN. 

V prípadť' nesúhlasného stanoviska žiadame Vás uviesť dôvody. Ide o tieto 
prevádzkarne: 
Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovateľ návrh prevádzkového času 
I I Cestovná ktulcelária SOLVEX, Hlavná 135 Po - Pia 09.00 - 13.00 13.30- 17.3 0 

SOLV'EX S.r.o., 85104 Bratis lava So, Ne zatvorené 
nová prevádzkareň 

21 STRIEBR!) ANTÓNIA, Hlavná IS Po-Pia 09.00 - 18.00 Po-Pia 09.00 -J 7.00 
Anna Hrušková, 08001 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 12.30 h-1 7.30 h 
Vladimir Lukačišin - LUJAN, 08501 Bardejov So 09.00 h - 12.00 h 

Stanovisko I/MČ Č. 4: 
VMČ Č. 4 súhlasí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ. 

Požiadavkll č. 211/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k prenájmu nebytových priestorov. 

(Stanoviská VMČ, bod 2. v záeisnici); 

Vyžiadanie stanoviska VMC Č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta, 

oddelenie mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - ulica Hlavná - žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

na ulici Hlavnej č.67 . (č.z.6132/20 15 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko (MČ Č. 4: 

Požaduje stanovisko Odboru správy mestského majetku, aký je zámer so spomínanou 

budovou. Žiadatel' nech doloží stanovisko v čom spočíva investícia a čije to možné z hladiska 

Pamiatkové o ústavu. 

Požiadavk:;) odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavk:>.! Č. 212/4/15 - vo veci stanoviska VMČ k odkúpeniu pozemku. 

(Stanoviská VMČ, bod 3. v záeisnici); 

Vyžiadanie stanoviska VMC Č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetku mesta, 

oddelenie mestského majetku 

Žiadost' 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). 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

VMČ nemJ námietky s využitím pozemku. Príslušné komisie nech rozhodnú odborne 

o využití po,1emku. Informoval' VMČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ. 

Požiadavk:1 Č. 213/4/15 - vo veci orezu stromov a ostrihania živého plota. 
(Požiadavk)! poslancov VMČ, bod 1. v zápisnici); 

Pani poslankyňa Langová: 
~ nesfokojnosť občanov aj poslancov s realizáciou orezov stromov na 17. nov. 
~ požiadavka za obyvateľov ulice Vajanského l a Grešovej - ostrihať živý plot , 

ktorý lemuje bloky. Je to cesta okolo križovatky Lesíka delostrelcov 
Požiadavka. odstúpená na vybavenie dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb MslU. 
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Požiadavka Č. 214/4/15 - vo veci orezu stromov vo vnútrobloku č. 33,35,37 ul. Štúrová. 
(Požiadavky poslancov VMČ, bod 2. v zápisnici); 

Pani poslankyňa Fedorčíková: 
~ Orezilť stromy vo vnútrobloku Štúrova, najmä pred bytovými domami Č. Štúrova 

33,36,37 
Požiadavka odstúpená na vybavenie dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb Ms (I. 

Požiadavka Č. 215/4/15 - vo veci st'ažnosti obyvatel'ov ul. Štúrovej na nepríjemný 
zápach z dvora rodinného domu. 

(Požiadavky poslancov VMČ, bod 2. v zápisnici); 
Pani posl~yňa Fedorčíková: 
~ Obyvatelia Štúrovej Č. 35 sa sťažujú na neporiadok a zápach z dvora rodinného 

domu na Škultétyho 20. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie mestskej polícii. 

JUDr. Beáta Findišová, v. r. 

poverená riadením organizačno-právneho oddelenia MsÚ 


Spracovala: Mgr. Martina Adarnková 
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Požiad avky do zasadnutia výboru MČ 4 na deč 4.5.2015 

PredkJi,adá Dušan Dajča, OZTP, Sládkovičova 10 : 

Ď 

- Táboriskom prechádzajú trasy MHD a to ulicami Dilongova a 
Moyzesova. Trasy majú dve zastávky, a ani jedná nie je pred 
eov\~trnostnými vplyvmi chránená prístreškom . 
Ziadam informovať riaditel'stvo MHD o skutočnosti a zjednat' 
náp ravu: 1 prístrešok inštalovat' na Dilongovú ulicu a jeden na 
ulicu Moyzesovú - tu aj lavičku. 
- Pred časom bola na Táborisku začatá údržba verejnej uličnej 
zeleJle. Táto nebola ukončená, vraj nebolo dostatok finančných 
pro_tried kov na dokončenie. 
Žia dlam, aby odd. VPČ pokračovalo v prácach a tieto ukončilo. 
Na túto činnosť v krátkej minulosti prijalo mesto Prešov za 
poz~mky pod dialnicu asi 8,1 miliona euro od Národnej dial'ničnej 
spoločnosti. Verejnosti tieto prostriedky nepriniesli viditel'ný úžitok 
žiad Ita zeleň nebola revitalizovaná a ani rozpočte mesta sa vraj 
nen3chádzajú. 
Žiadam VMČ č. 4 o zistenie stavu o naložení s predmetnými 
pros triedkami a informovať verejnosť. 

DUŠ31D Dajča, Sládkovičova 10, Prešov 

V Prešove máme zbytky mestských hradieb. Už viac než 6 (šesť) 
rokov sa márne snažím pôsobiť na mestský úrad, aby zariadil ich 
opravu a konzerváciu. Výsledok nie je žiadny. Pritom, ako je 
verejne známe, okolité mestá a obce dosiahli v poslednej dobe 
viditpľné úspechy a historické stavby a hradby opravili do pôvodnej 
eodobya sprístupvnili verejnosti n~ prehliadky. 
Ziad'lm, aby VMC č. 4 vyzval MsU k zvýšeniu snahy o získanie 
pros ried kov z medzinárodných fondov, a začal so záchranou 
hrad ieb. 

V Prl~šove 4.5.2015 Dušan Dajča 



'KILUH 1\ e... L 

Podnet od: TDc'1,/l 

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

Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Janette 

Langová 

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

24 (III. poschodie) 

Vážená pani pn!dsedníčka, poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 4 ! 

Žiadam Vás, ab\' ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú 

časť začali bezojkladne riešiť nedostatky cyklistickej infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje 

nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým: 

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

Obrancov Mier a to z dôvodu nedostatočného priestoru pre týchto zraniterných účastníkov 

dopravy, ktorí l ' súčasnosti z dôvodu pocitu ohrozenia v premávke využívajú nevyhovujúci úzky 

chodník na pra lej strane mosta. Tento úzky 1,5 m široký priestor využívajú nielen chodci, matky s 

kočíkmi ale aj erký počet cyklistov, predovšetkým tých s malými deťmi. Navrhujeme jednu časť 

existujúceho dl/oj-mosta vyčleniť jeden výlučne pre nemotorovú dopravu. Obrázok v prílohe. Toto 

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

- umožniť vstU) cyklistov na cyklistickú cestičku, ktorý je v súčasnosti blokovaný parkovaním vozidiel 

ulica Kúperná 

- vyriešiť prepi)jenie centra mesta na ulicu Vodárenskú pre cyklistov - predovšetkým zriadením 

zabezpečeného priechodu, alebo semaforu, cez ulicu Šafárikova 

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

časti, alebo priamo v me stskom Zô5lupiterstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento 

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

požiadavku t l močili do všetkých relevantných komisií mesta. 

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doruč ili svoje písomné stanovisko 


na adresu: 


S pozdravom, 

I 

I 

I 








Podnet od: 

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

Ing. Renáta Fedc.>rčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Janette 

Langová 

4.5.2015 (pond ~Iok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. Č. 

24 (III. posch od e) 

Vážený predseda, poslankyne a poslanci výboru mestskej časti 4 ! 

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

časť začali beZCIdkladne riešiť nedostatky cyklistickej infraštruktúry a to predovšetkým: 

- umožniť pohyb cyklistov v jednosmerkách obojsmerne - predovšetkým na uliciach Jarková 

(plánovaná re~onštrukcia), ulica Suchomylská, ulica Slovenská a ulica Metodova, ulica Rumanova. 

Realizácia toto opatrenie je možná z hradiska platných dopravných predpisova vyhlášky č.361/2012. 

- umožniť vstup cyklistov na cyklistickú cestičku, ktorý je v súčasnosti blokovaný parkovaním vozidiel 

ulica Kúperná 

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

časti, alebo p~.iamo 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 komisií mesta. 

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

na adresu: /l1/i/E/ t'p'é'j{?J.JFfte-6fi 
I 

I 
Spozdravorr., 

I 
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