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Mesto Prešov 

ZAPISNICA 

z 6. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa Ol. júna 2015 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č; 26-bolo v inej budove 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie hostí 
2. Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešo.;.;ve=-_ ____-..:___.___-._-, 
3. Požiadavky občanov M~STO ľl!.t.šov /{,& . ~kl' u"d ~ PrEšove 

4. E-mailovéapíso.mnépožiadavkyobč(lnov tr•. a..;... -;1)lrI -J.R.lr.trm.n. 1l 1)f.
5. Stanoviská VMC 4 i _ , ,. 

6. Požiadavky poslancov VMČ Da!:o: 1 6 -06- 2015 
7. Záver 

Prll,!o-j 

[~ld~'!1~n~ !':i,O dd'!:1 p!..i5i.. ' 

Požiadavky p,rítomných občanov 

1. Dušan Dajča 
l , Na Táborisku sa čoraz viac porušuje " Zákaz vjazdu nákladných vOi idiel, Zákoz 

vjazdu autobusov ", ktoré si skracujú cestu. Obyvatelia Táboriska to čoraz viac pociťujú 
a sťažujú sa, Preto žiadam aby boli vykonávané kontroly zo strany MsP a Polície 
Slovenskej republiky 

2. Na ulici Sládkovičovej už tri roky p,arkuje nepojazdné motorové vozľdlo bez STK 
a EK. MsP v tejto veci už podniklo vše/leY legislatívne kroky, no vozidlo jt' dodnes tam, 
Preto Vás žiadam osloviť prislu.fný Dop~avný inšpektorát, aby preveril uvó:dené vozidlo 
a zjednal nápravu v zmysle zákona, 

3, Dostávam málo odpovedí o riešení požiadaviek, preto žiadam o zjednanie nápravy 
4. Prečo dodnes nie je opravená porfYrová dlažba na ulici Hlavnej pri V(JaZde z ulice 

Jarkovej. Aký je termin opravy a predpokladaná cena opravy(rozpočet). 

Stanovisko VMČ č. 4 
1. Zabezpečiť kontroly zo strany MsP a Polície SR, informovať VMČ o počtu kontrol 

a ich výsledku, 
2, Osloviť DI Prešov za účelom prevereria vozidla a zjednania nápravy 
3, Oboznámiť jednotlivé útvary aby zabezpečili včasné odpovede, O dll/šom riešeni 

upovedomí p, Dajču sekretár VMČ, 
4. Odpovedať VMČ a občanovi a do odpovede uviesť termín ukon'i'enia opravy 

a predpokladaný rozpočet, 

F - MsÚ/SP-Ol/26/J 
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2. Mádzikova 

1. Ako je /0 s prevádzkou" Vodárenská vyhliadková veža" Opakovaná požiadavka. 

Stanovisko VMČ č.4 
l. 	 Priama odpoveď p. Ing. Fedorčíkovou predsedníčkou VMČ a prísľub o ďalšom 

informovaní o s/ave riešenia. 

3. P. Ch lidá 
l. Prevádzkové časy v zozname, ktoré prišli v odpovedí sú neaktuálne -- viď napr. 

prevádzko Ponorko. 
2. Bolo by vhodné zmenil' príslušne VZN a inšpiroval' sa Bra/islavou, Ko.iiicami, kde už 

/0 pla/i. 
3. Neustále dochádza k rušeniu nočného kľudu pri prevádzke Ponorka. 

Stanovisko VMČ č. 4 
I . Prislušný odbor prekon/roloval' otvátracie doby prevádzok a dal' do súladu predpis 

a skutočnost' 
2. VMČ navrhuje vypracovanie nového VZN S prihliadnutím na skúsenoslÍ z BA a KE, 

kde uvedené VZN už pojednávajú presnejšie o otváracích dobách. 
3. MsP zvýšiť kon/rolnú činnosI' 

4. Hartman 
1. SDH 23 nachádzajú sa tam Agáty , ktoré potrebujú orez. 
2. Opravil' plo/ pri zastávke MHD na uliai Okružnej po spadnulom strome. 
3. V PIATOK A SOBOTU riešiť dopravu !na trhovisku a ulici Weberovej. 

Stanovisko VMČ č. 4 

1. Orezal' uvedené stromy - termín orezu oboznámil' 
2. Oboznámiť VMČ s termínom opravy. 
3. MsP riešil' okolie Trhoviska. 

5. Podrazová Božena 
l. Opätovná požiadavka ď Oplo/enie klJntajnerov na Pavlovičovom nám estí navrhuje 

zbúrať a nahradil' ho oplotením s uvedenou požiadavkou sa nič nedeje. 
2. Ako je /0 s revi/alizáciou pieskoviska? 
3. Chýba dopravná značka ZV pred vjatdom. 
4. Osadiť kôš k detskému ihrisku. 
5. Požaduje vytvorenie prístrešku na zastávke MHD na Pavlovičovom námestí. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. Priama odpoveďp. predsedníčky. 
2. Ako je to s požiadavkami na opravu ihrísk a pieskovísk? Odpoveď pre VMČ zaujme 

príslušný odbor. 
3. Doplniťdopravnú značku. 
4. Zaujať stanovisko príslušného odboru a ak je /0 možné osadil' kôš. 

F -	 MsÚ/SP-OI/26/1 
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5. Príslušný odbor nech zaujme stanovisko a navrhne riešenie, popríp,L e nech sa 
predmetná vec zaradí do plánu. 

6. Jurč 
l. Žida preveriť veľkosť pozemkov na unci 17. Novembra pred predajom. 
2. Žiada preveriť rekonštrukciu domu na ulici 17. Novembra, ktorá .j·usedí zjeho 

nehnute/'nosťou. 

Stanovisko VMČ čA 

l. VMé žiada preveriť veľkosť pozemkov, ktoré patria mestu v uvedf nej lokalite 
a oboznámiť s výsledkom 

2. Problém riešiťprostredníctvom Odboru územného plánu a architektúry. 

7. Kašická 
1. Orezať Lipy na ulici Maybaumovej. 
2. Cesta na ulici Maybaumovej je opravovaná nejakým zvláštnym spôsobom. 

Pracovníci. ktorí vykonávali opravu sa správali drzo a arogantne pri otázki~ch ohľadom 
opravy. 

3. Na ulici Tarasa Ševčenka2l je vysadených IO tují - sú vysadené mestom, alebo 
súkromnou osobou? 

4. Nejaká osoba tam kŕmi mačky a holubov je to v súlade s platnými normar.ni? 

Stanovisko VMČ č. 4 

1. Doložiľ termín a riešenie orezu . 
2. Doložil' podrobný rozpis opravy na ulici Maybaumovej s rpzpoč/om a 

jotodokumentáciou. 
3. Preveriť a dať na vedomie VMé. 
4. Preveril' MsP. 

8. Osavčuk Emil 
l . Chýbajú odpovede z odborov. 
2. Prečo sú poslanecké schránky prázdne. 
3. Ďalšie požiadavky podal v písomnejforme vid: príloha č.3 

Stanovisko VMČ č. 4 
l. Na najbližšie stretnutie VMé predloží sekretár v písomnej forme zoznanl odpovedí za 

rok 2015. 
2. Priama odpoveďpredsedníčky výboru. 
3. Na písomné požiadavky odpovedia prislušné odbory na vedomie VMC 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: 

1. Gregová, rhlditel'ka MŠ Sládkovičova 

F - MsÚ/SP-OI /26/1 
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l. 	 Žiada VMČ o finančný príspevok na zakúpenie a osadenie DHP vareáli MŠ 
Sládkovičova 

Stallovisko VMČ č. 4 : 
1. 	 VMČ súhlasí a finančné prostriedky vyčlení po predložení rozpočtu resp. faktúry. 

k písomllým požiadavkám občallov 

1. Osavčuk Emil 
Požiadavky viď. príloha č.l 

Stallovisko VMČ č. 4 

l. Žiadame príslušné odbory aby zauj<lli stanovisko a riešenie. Oboznámil' VMČ a 
občana. ' 

Stanoviská VMČ č. 4 

l. V žiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie "evádzkového 
času z odboru ekonomiky a podnikania. O delenie daní. poplatkov a podnikania 

i 

V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 

179/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služ\eb na území 
mesta Prešov žiadame Výbor v mestskej Časti Č. 4 o stanovisko k žiadostiam na osobitné 
určenie prevádzkového času nad rámec prevádzkového času stanovenéh~ v článku 3 
tohto VZN. 

V prípade nesúhlasného stanoviska. žiadame Vás uviesť dôvody. Ide o tieto 
prevádzkarne: 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovateľ návrh I!.revádzJcového času 

1/ Halierik - rozličný tovar, Hlavná 82 
Halierik s LO. , 841 04 Bratislava 
nová prevádzka 

Po - Pia 
So 

08.00-12.00 12.39-17.00 
08.00-12.00 

2/ Kozmetika- Kabelky, Hlavná 67 
V -lottery, spol. s LO., 08006 Prešov 
zmena prevádzkového času 

Po-Pia 
So 

09.30-13.00 13.30-18.00 
09.00-12.00 

Po - Pia 
So 

bez ~meny 
zahorené 

Stallovisko VMČ č. 4 - Súhlasí 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 41 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
oddelenie Majetkovo - právne
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti č . 84975/201 S k.ú Prešov, lokalita Ul. Baštová. 

(č.z .7070/201 S list v archíve zápisnice). 

F -	 MsÚ/SP-O 1/2611 
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Stanovisko VMČ č. 4: Požaduje staf1ovisko Odboru správy mestského majetku 
a Odboru územného plánovania a stavebného úradu z odborného hl'adiska, ak dôjde 
k úbytku parkovacích miest VMC nesúhlas!.. 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 Ik žiadostiam z Odboru správy m"jetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - Ul. Požiamícka Prešov - žiadosť o dlhodobý prenájom 
(M /807512015, Č.z 98792 li st v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4 : VMČ nemá námietky, ale o výške a pOdmiel 'koch nájmu 
rozhoduje správca t.j. REAL s. r. o. Prešov. 

4. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 Ik žiadostiam z Odboru správy m~1jetku mesta. 
oddelenie Ma jetkovo - právne 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k dlhodobému nájmu pozemku parc.č. KNC 9429 od 

knižnice P.O.Hviezdoslava. (M/809912015 li st v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMC súhlasí. 

Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k požiadavka č. 211/4/2015- vo veci Stanovisko 'r prenájmu 

nebytových priestorov - ulica Hlavnó 67 


Stallovisko VMČ č. 4: VMC súhlasi s pr~najalÍlI1 priestorov PND, ak mesto Prešov 
v správcovstve REAL s.r.o. neplánuje v blízldej dobe využit' tieto priestory na vlas/;Je reprezentačné 
účely. 

Požiadavky poslancov VMČ 

l. Langová, resp. VMČ4 
~ Opraviť dlažbu na ulici Svätoplukov(!j pred prevád<.kou Pirôf.ky. 
~ požiadavka za obyvatel'ov ulice Vajallského 1 a Grešovej - ostriflať živý plot, ktorý 

lemuje bloky. Je to cesta okolo križovatkjl Lesíka delostrelcov 
~ Opravit' herné prvky - hojdačky v Zlíhrade umenia. 
~ Vyslovuje pod'akovall;e p. Ferellčí~ovej z MsÚ za promptné riešenie problémov, 

ktoré trápia občanov. 

2. VMČ požaduje vyčlenit' z rezervy: I, 
Z programu č.9, zpoložky FK 091 fK 700 presunúť jillalIcie Ita položky: 

a) Na program č. 7 položka 0620 7130°/4 vo výške 248,16 € - osadenie DHP domček so 
šmýkačkou. 

b) Na 7.6 Ita položku 0620 633004, ~akúpeltie a osadenie Itemých pl'vkov pre MŠ 
Sládkovičova ulica vo výške 500 €O l 

3. VMČ čA po obhliadke a dohode z trs osadí detský herný prvok kre ,liaca tabul'a 
na vybrané miesto. 

F - MsÚ/SP-0 1/26/l 
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4. VMČ žiada prlslušných zamestnanco~ mesta aby skontrolovali VO VMC,: čA všetky 
komunikácie a zdokumentovali všetky po.~kodenia a tohtoročné opravy ([oti?). 

5. Opravit' vjazd z ulice Štúrova do vnútrobloku Budovatel'ská - Štúrbva pri VŠ 

internáte. I 


V Prešove dňa 10.06.2015 

Ing. Renáta Fedorčíková, v. r. 

predseda VMČ Č . 4 


Ing. Marek Varga 
sekretár VMČ Č. 4 


F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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Emil Osavčuk, 


diskusný príspevok prednesený na výbore MC) č. 4, 1. 6. 2015. 


POŽIADAVKY A PODNETY 

a/ Výbor mi nedal odpoveď na tieto požiadavky: 5/4/15, 12/4/15, 15/4/15, 1!lí/4/15 
18/4/15, 57/4/15, 58/4/15, 68/4/15. 

b/ Nedostal som odpoveď od poslanca na ppžiadavky, ktoré sú uvedené v zlpisnici 

z 12. 1. 2015, na str. 2 a 3, pod číslom 1. 2, 3, 4. 

I 
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369,(1990 Zb. § 25 

"Poslanec je povinný na požiadanie informovať voliča o svojej činnosti 

ačinnosti mestského zastupitel'stva". I 

cl Nedostal som odpoveď na tieto požiadavky: 62/4/15, 66/4/15, 161/415, 161/4/15 , 
163/4/15. 

dl Prečo roky rokúce sú poslanecké schrán)<y v obvode č. 4 prázdne. KtOl"Ý člen 

výboru je zodpovedný za tento stav!? 

Dôkaz: Foto z ulice 17 novembra. Požiadllvka z roku 2013. 



-Jv
el 	 Na ulici Masarykovej pred Slovenskou sporiteľňou je zničený trávnatý porast. 

Pozemok je súkromný to neznamená, že yerejný priestor má byt' zdevastJ vaný. Ak 
by MsÚ mal záujem, že zeleň na verejnom priestore má vyzerať inač uložil by 
pokutu do 6 638 €. Ak právnická alebo Ifyzická osoba neudržuje čistotu a poriadok 
na užívanom pozemku, a tým naruší vzl\ľad lebo prostredie mesta. Masaryková 
ulica jebranou do centra mesta a ta by mala inač vyzerať. Zodpovední 

pracovnícina MsÚ podl'a môjho názoru m~li by urobiť nápravu, aby sm~ mali 
krajší Prešov 

Dôkaz:Foto. 
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fI Takto vyzerajú opravené prekopávky v ob)vode Č. 4. 

Dôkaz: Foto Č. l , z ulice Masarykovej. 

I 
g I Na ulici Kpt. Nálepku s tichým súhlasoln polície auta parkujú na chodr!íkoch i 
napriek tomu, že pre chodcov nie je vol'ná plocha 1,5 m. Okolo vysadenýj;h stromov 
mala by sa kypril' pôda. Na miesto toho sh navozené kamene. Kto je zodpovedný za 
tento stav? 

Dôkaz:Foto Č. 2. 
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hl 	S lichým súhlasom polície a odd. dopravy a životného prostredia auta parkuj ú 
na chodnikoch a devastujú trávnatý porast. Prečo? 

Dôkaz:Foto Č. 5. Požiadavka z roku 201~. 

10.5.2015 p 

-

Dôkaz:Folo Č. 6. Požiadavka z roku 2012. 



ŕ' 
~ (!) 

il Ostrihať živý plot v parku Lesík delostrelcov. Živý plot kryje dopravnú značku . 
Požiadavka z 12. 1. 2015 pod č.20/42015 
Dôkaz:F oto po j.j t:~~ <!.- f!.,J-rv 

Taký to stav, aký je na foto 1, 2, 3, 4,5 a 6 špatí Prešov. Do určitej miery ho 
spôsobuje aj I'ahostajnost' polície, oddelenia dopravy a životného prostredia. Svoj 
podiel má aj výbor MČ č. 4, ani nemal záujem riešit' tento problém. Mvslím si, 
že Prešovčania si zaslúžia, aby vzhl'ad verejných plôch bol spravovaný 
zodpovedne a atraktívne. 

I • 
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