
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE ,:;°;11 

Odbor vnútornej správy 
Organizačno - právne oddelenie 

MestoP~v Hlavná 73 
080 01 Preäov 

Adresované: 
vecne príslušným vedúcim odborov 
náčelníkovi MsP 

Váš list člslo/zo dňa Naše člslo Vybavuje/linka Jtešov 
V.NQ.I2OJ5JI088 ~3.6.2015 

• 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4- zo dňa 1.6.2015 
Zápisnica VMČ Č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 16.6.2015 
Požadovaný dátum zaslanía odpovedí na požiadavky 15.7.2015 

Požiadavka Č. 216/4/15 - vo veci vykonávania kontrol na Táborisku. 
(Požiadavky prltonmých občanov, bod 1. 1. v zápisníci); 
1. Dušan Dajča: ! 

1. Na Táborisku sa čoraz viac porušuje "Zákaz vjazdu nákladných vozidiel, Záka~VjaZdU 
autobusov", ktoré si skracujú cestu. Obyvatelia Táboriska to čoraz viac pociťujú a ťažujú 
sa. Preto žiadam, aby boli vykonávané kontroly zo strany MsP a Policie Sl enskej 
republiky. ' 
Stanovisko mč čo 4 
Zabezpečiť kontroly ZO strany MsP a Po/{cie SR, infornwvať VMČ o počtu kont'ľl a ich 
výsledku. ! 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 217/4/15 - vo veci preverenia nepojazdného vozidla na SIádko1ovej ulici 
a zjednania nápravy. ; 

(Požiadavky prltonmých občanov, bod 1. 2. v zápisníci); 
1. Dušan Dajča: . 
2. Na Sládkovičovej ulici už tri roky parkuje nepojazdné motorové vozidlo bez S~ a EK. 
MsP v tejto veci už podniklo všetky legislatívne kroky, no vozidlo je dodnes . Preto 
Vás žiadam osloviť príslušný Dopravný inšpektorát, aby preveril uvedené ozidlo 
a zjednal nápravu v zmysle zákona. ! 

Stanovisko mččo 4 

OsloviťDl Prefov za účelom preverenia vozidla a ;;jednania nápravy. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 
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Požiadavka li. 218/4/15 - vo veci porfýrovej dlažby na mavnej ulici. 
(Požiadavky pritomných občanov, bod l. 4. v zápisnici); 
1. Dušan Dajča: 	 ; 
4. 	Prečo dodnes nie je opravená porfYrová dlažba na Hlavnej ulici pri výjazd1 z ulice 
Jarkovej. Aký je termin opravy a predpokladaná cena opravy (rozpočet). , 

Stanovisko VMč l. -I 
Odpovedať VMC č. -I a občanovi a do odpovede uviesť termfn ukončenia Ioprtwy 
a predpokladaný rOzPOčet. ' 
Požiadavka odstúpená n;'l vybavenie odboru dopravy, životného pr,stredia 
a komunálnych služieb MsU 

Požiadavka li. 219/4/15 - vo veci zaslaného zoznamu prevádzko1ch časov 
a vypracovania nového VZN. 

(požiadavky pritomných obl!anov, bod 3. l. a 2. v zápisnici); 
3. P. Chudá: 
1. 	Prevádzkové časy v zozname, ktoré prišli v odpovedi sú neaktuálne - napr. pr~vádzka 

Ponorka. l 

2. Bolo by vhodné zmeniť príslušne VZN a inšpirovať sa Bratislavoll. Košicami, !fe už to 
plati. 

Stanovisko VMČ č. -I 
PrisluIný odbor prekontrolovať otváracie doby prevádzok a dať do súladu "ťredpis 
a skutočnosť. , 
VMČ navrhuje vypracovanie nového VZNs prihliadnutfm na skúsenosti z BA a p, kde 
uvedené VZN utpojednávajú presnejšie o otváracfch dobách. ' 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Požiadavka li. 220/4/15 - vo veci ruienia nolinébo pokoja pri prevádzke Ponor~. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 3. 3. v zápisnici); • 
3. P.Chudá: 
3. Neustále dochádza k rušeniu nočného pokoja pri prevádzke Ponorka. 

Stanovisko VMČ č. -I 

MsP zvýšiť kontrolnú činnosť. 


Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka li. 221/4/15 - vo veci orezu agátov na SDH 23. 
(požiadavky prítomných občanov, bod 4. 1. v zápisnici); 
4. Hartman: 
l. 	SDH 23 nachádzajú sa tam agáty, ktoré potrebujú orez. 
Stanovisko VMČ č. -I 
Orezať uvedené stromy - termin orezu oboznámiť. . 
Požiadavka odstúpená nJl vybavenie odboru dopra~'Y, životnébo pr~stredia 
a komunálnycb služieb MsU I 

i 
Požiadavka li. 222/4/15 - vo veci opravy plota pri zastávke MHD na Okružnej ľlici. 


(Požiadavky prítomných občanov, bod 4. 2. v zápisnici); ! 

4. Hartman: 
2. Opraviť plot pri zastávke MHD na Okružnej ulici po spadnutom strome. 

Stanovisko VMČ l. -I 

Oboznámiť VMC s terminom opravy. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr,stredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

i 
Požiadavka Č. 223/4/15 - vo veci rie§enia dopravy v okolí trhoviska a Webero*j ulici. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 4.3. v zápisnici); , 
4. Hartman: 
3. V piatok a sobotu riešiť dopravu na trhovisku a Weberovej ulici. 

Stanovisko VMČ l- 4 

MsP rieIiť okolie trhoviska. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 224/4/15 - vo veci revitalizácie pieskoviska a osadenia koša ~ detskému 
ihrisku. ' 

(Požiadavky prítomných občanov, bod 5. 2. a 4. v zápisnici); 
5. Podrazová Božena: 
2. Ako je to s revitalizáciou pieskoviska? 
4. Osadiť kôš k detskému ihrisku. 

Stanovisko VMČ t . .., ; 

Ako je to s pofiadavkami na opravu mrfsk a pieskovísk? Odpoveď pre vMČlzaujme 

prfsluJný odbor. 

Zaujať stanovisko prfsluJného odboru a ak je to možné osadiť kôI. 

Požiadavka odstúpená n!l vybavenie odboru dopravy, životného pr1stredia 
a komunálnych služieb MsD ' 

Požiadavka I!. 225/4/15 - vo veci chýbajúceho dopravného znal!enia. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 5, 3. v zápisnici); 
5. Podrazová Božena: 
3. Chýba dopravuá značka ZV pred vjazdom. 
Stanovisko VMČ l- 4 
Doplniť dopravnú znaC!ku. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr9stredia 
a komunálnych služieb MsÚ i 

Požiadavka Č. 226/4/15 - vo veci chýbajúceho pristre§ku zastávky MHD P~vlovičovo 
námestie. ' 

(požiadavky prítomných občanov, bod 5. 5. v zápisnici); 
5. Podrazová Božena: 
5. Požaduje vytvorenie prístrešku na zastávke MHD na Pavlovičovom námestí. 
Stanovisko VMČ l- 4 
PrfsluJný odbor nech zaujme stanovisko a navrhne riešenie, poprlpade nych sa ,
predmetná Vec zaradí do plánu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 
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požiadavka~. 227/4/15 - vo veci preverenia vel'kosti pozemkov na Ulici 17. noyembra. 
(požiadavky prítomných občanov, bod 6. l. v zápisnici); \ 
6. Jurč: 
l. Žida preveriť veľkosť pozemkov na Vid 17. novembra pred predajom. 

Stanovisko VMČ č.-4 

VMC tiada preveriť veľkosť pozemkov, ktoré patria mestu v uvedenej \lokalite 

a oboznámiť s výsledkom . 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ . 


Požiadavka Č. 228/4/15 -vo veci preverenia rekonštrukcie domu na Ulici 17. npvembra. 

(požiadavky prítomných občanov, bod 6.2. v zápisnici); 

6. Jurč: , 
2. Žiada preveriť rekonštrukciu domu na Ulici 17. novembra, ktorá susedJ, zjeho 

nehnuteľnosťou. . 
Stanovisko VMČ č.-4 
Problém rieliťprostrednictvom Odboru územného plánu a architektúry. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stafbnébo 
úradu MsÚ 

Požiadavka Č. 229/4/15 - vo veci orezania líp na Maybaumovej ulici. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 7. l. v zápisnici); 
7. Kašická: 
l. Orezať lipy na Maybaumovej ulici. 

Stanovisko VMČ č. -4 

Doložiť termin a rklenie orezu. . 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr1stredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 230/4115 - vo veci doloženia podrobného rozpisu opraVJ'1 cesty na 
Maybaumovej ulici. • 

(požiadavky prítomných občanov, bod 7. 2. v zápisnici); 
7. Kašická: 
2. Cesta na Maybaumovej ulici je opravovaná nejakým zvláštnym spôsobom. Prat0vníci, 

ktorí vykonávali opravu sa správali drzo a arogantne pri otázkach ohľadom oprayy. 

Stanovisko VMČ č. -4 . 

Dolof.iť podrobný rozpis opravy cesty na Maybaumovej ulici sroročtom 

a fotodokumentáciou. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr1stredia 
a komunálnych služieb MsÚ , 

Požiadavka Č. 231/4/15 - vo veci vysadených tují na Ulici Tarasa Ševčenka 21. lj 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 7. 3. v zápisnici); i 
7. Kašická: i 
3. Na Ulici Tarasa Ševčenka 21 je vysadených IO tují - sú vysadené mestorrf, alebo 

súkromnou osobou? i 

Stanovisko VMČ č. -4 : 

Preveriť a dať na vedomie VMČ. . 

Požiadavka odstúpená n;t vybavenie odboru dopravy, životného pr1stredia 

a komunálnych služieb MsU . 
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Požiadavka č. 232/4/15 - vo veci poruäovania platných noriem. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 7.4. v zápisnici); 
7. Kaäická: 
4. Nejaká osoba tam kŕmi mačky a holubov je to v súlade s platnými normami? 

Stanovisko YMČč. <I 

Preveriť MsP. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 233/4/15 - vo veci finančného prfspevku na zakúpenie a osa4enie DHP 
v areáli MŠ Sládkovičova. • 

(e-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 1. 1. v zápisnici); 
l. Gregová, riaditeľka MŠ Sládkovičova: 
1. Žiada VMČ o finančný príspevok na zakúpenie a osadenie DHP v are~i MŠ 

Sládkovičova. • 
Stanovisko VMČč. <I ; 
VMC súhlasi a finančnéprostriedky vyčlenípo predloleníror,počtu resp./aktúryj 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr,stredia 
a komunálnych služieb MsÚ : 

Požiadavka č. 234/4/15 - vo veci chýbajúcich odpovedi na požiadavky. 
(e-mailové ft písomné požiadavky občanov, bod l. 1. v zápisnici); 
1. Osavčuk Emil: 

Požiadavky - príloha č. I. bod al, bI, cl. 

Stanovisko VMČ Č. <I • 
Ziadame prislušné odbory, aby zaujali stanovisko a ridenie. Oboznámiť VMČat'bčana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr stredia 
a komunálnych služieb MsÚ . 

Požiadavka č. 235/4/15 - vo veci chýbajúcich odpovedí na požiadavky, fzničeného 
trávnatého porastu na Masarykovej ulici a park vania áut 
na Ul. kpt. Nálepku. . 

(e-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 1. 1. v zápisnici); 
2. Osavčuk Emil: 

Požiadavky - príloha č. 1. bod cl, el, gi, hl. 

Stanovisko VMČ Č. <I 

Žiadame pr/slušné odbory. aby zaujali stanovisko a riešenie. Oboznámiť VMČ a tbčana. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP . 

Požiadavka Č. 236/4/15 - vo veci chýbajúcich odpovedi na požiadavky. 

(e-mailové a písomné požiadavky občanov, bod I. 1. v zápisnici); 

3. Osavčuk Emil: 

Požiadavky - príloha č. 1. bod bi a cl. . 

Stanovisko VMČČ. <I i 

Ziadame prislušné odbory, aby zaujali stanovisko a riešenie. Oboznámiť VMČ a ,tbčana. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ l 

Strana 5/8 



Požiadavka Č. 237/4/15 - vo veci navozeného kamenia okolo vysadených stro;lOv na Ul. 
kpt. Nálepku a ostrihania živého plota v Lesíku delqstrelcov. 

(e-mailové a písomné požiadavky občanov, bod 1. 1. v zápisnici); , 
1.0savčnkEmil: 


Požiadavky - príloha Č. l. bod, gi, il. 

StalWvisko VMČ f. 4 

tiadame prislušné odbory, aby zaujali stanovisko a ridenie. Oboznámiť VMČ a fbčana. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP , 

Požiadavka Č. 238/4/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam o osobitpé uri'enie 
prevádzkového času. ' 

(Stanoviská VMČ Č. 4, bod 1. 1. a 2. v zápisnici); . 
L Vyžiadanie slllnoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkov1ho času 
z odboru ekonomiky a podnikania, oddelenie daní, poplatkov a podnikania. ; 

V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mest pre!ov 
Č. 17912008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb n území 
mesta Prešov žiadame Výbor v mestskej časti č. 4 o stanovisko k žiadostiam na sobitné 
určenie prevádzkového času nad rámec prevádzkového času stanoveného v článk 3 tohto 
VZN. 

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

1
Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovatel' návrh prevád?,'fOvéhO 
i'asu 

1/ Halierik - rozličný tovar, Hlavná 82 Po-Pia 08.00-12.00 12.30t17.00 
Halierik s r.o., 841 04 Bratislava So 08.00-12.00 l 

nová prevádzka 

2/ Kozmetika- Kabelky, Hlavná 67 Po-Pia 09.30-13.0013.30-18.00 Po-Pia tezzmeny 
i 

V-lottery, spol. s r.o., 08006 Prešov 
zmena prevádzlwvého času 

Stanovisko VMČ f. 4 - Súhlasí 

So 09.00-12.00 So zatvorené 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Požiadavka Č. 239/4/15 - vo veci stanovísk VMČ č. 4 k žiadostiam z OSMM. 
(Stanoviská VMČ č. 4, bod 2. v zápisnici); . 
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z odboru správy majetk~ mesta, 
oddelenie majetkovo-právne. • 

Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti č.8497512015 k.ú Prešov, lokalita Ul. ,aštová. 
(č. z.7070/2015 list v archíve zápisnice). , 
Stanovisko VMČ f. 4: Pofaduje stanovisko Odboru správy mestského majetku a pdboru 
územného plánovania a stavebného úradu Z odborného hľadiska, ak dôjde 4úbytku 
parkovacích miest VMČ nesúhlas!. ! 

Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesIa ~'delenie 
mestského majetku 
Žiadosť o zaujatie stanoviska - Ul. Požiamická Prešov - žiadosť o dlhodobý p májom 
(M /8075/2015, Č. z 98792 list v archíve zápisnice). 
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Stanovisko VMČ č. 4: VMČ nemd námietky, ale o výške a podmienkach! ndjmu , 
rozhoduje správca t. j. Prešov REAL s.r.o.. 

Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, fdelenie 
majetkovoprávne , 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k dlhodobému nájmu pozemku parc.č. KNC *29 od 
knižnice P. O. Hviezdoslava (M/8099/2015list v archíve zápisnice). 
Stanovisko VMČ čo 4: VMČ súhlasL 

Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k požiadavka č. 211/4/2015 - vo veei Stanovisko ik prenájmu 
nebytových priestorov - Hlavná ulica 67 ' 
Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasi s prenajatfm priestorov PND, ak m1sto Prefov 
~ správcovstve REAL s.r.o. neplánuje v bl/zkej dobe VYuŽit' tieto priestory na vlastne ref,ezentačné 
učely. ! 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ ' 

Požiadavka č. 240/4/15 - vo veci opravy dlažby na Svätoplukovej ulici, ostrib~ia živého 
plota na Vajanského a Grešovej ulici a opravy hernfh prvkov 
v Záhrade umenia. ! 

(Požiadavky poslancov; bod l. v zápisniei); 
1. Langová, resp. VMČ č. 4: 
- opraviť dlažbu na Svätoplukovej ulici pred prevádzkou Pirôžky. i 
- požiadavka za obyvateľov Vajanského ulice l a Grešovej - ostribať živý pl~, ktorý 

lemuje bloky. Je to cesta okolo križovatky Lesíka delostrelcov. i 

- opraviť herné prvky - hojdačky v Záhrade umenia. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr1stredia
a komunálnych služieb MsÚ , 

Požiadavka Č. 241/4/15 - vo veci vyčlenenia finančných prostriedkov z rezervy, 

(požiadavky poslancov; bod 2. a), b)v zápisnici); ! 

2. VMČ č. 4 požaduje vyčleniť z rezervy: . 


z programu č. 9 z položky FK 091 EK 700 presunúť financie na položky: , 

a) na program č. 7 položka 0620 713004 vo výške 248,16 € - osadenie DHP dotček so 


šmýkačkou. i 

b) na 7.6 na položku 0620 633004, zakúpenie a osadenie herných prvkov tre MŠ 

Sládkovičova ulica vo výške 500 €. : 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja ~sÚ v súiinnosti 

s odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsU : 


Požiadavka Č. 242/4/15 - vo veci skontrolovania a zdokumentovania poškodení 
komunikácií vo VMČ č. 4. . 

(Požiadavky poslancov; bod 4. v zápisnici); ; 
4. VMČ č. 4 žiada príslušných zamestnancov mesta, aby skontrolovali vo VMČ č'1 všetky 

komunikácie a zdokumentovali všetky poškodenia a tohtoročné opravy (fotO)., 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr stredia 

a komunálnych slulieb MsÚ 
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Požiadavka Č. 243/4/15 - vo veci opravy vjazdu zo Štúrovej ulice do vnú'-obloku 
Budovatel'ská - Stúrova pri VŠ internáte. . 

(Požiadavky poslancov; bod 5. v zápisnici); , 
5. Opraviť vjazd zo Štúrovej ulice do vnútrobloku Budovateľská - Štúrovl·pri VŠ 
internáte. 
Požiadavka odstúpená n!l vybavenie odboru dopravy, životného p stredia 
a komunálnych služieb MsU : 

JUDr. Beáta Findišová, v. r.l 
poverená riadením organi~no-prá~eho 

oddelenia MsU '1 

Spracovala: Iveta Fecková 
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'Pr / Í'a;?q e . f~ 1--
Emil Osavl:uk, 


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


POŽIADAVKY A PODNETY 

a/ Výbor mi nedal odpoved' na tieto požiadavky: 5(4/15, 12/4/15, 1514/15, lf'4/15 
18/4/15, 57/4/15, 5814/15. 68/4/15. . j 

bI Nedostal som odpoveď od poslanca na požiadavky, ktoré sú uvedené v z~pisnici 
z 12. 1. 2015, na str. 2 a 3, pod číslom 1. 2. 3. 4." 

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

"Poslanec je povinný na požiadanie informovat' voliča o svojej l:innosti 
ačinnosti mestského zastupitel'stva". 

el Nedostal som odpoveď na tieto požiadavky: 62/4/15, 66/4/15, 161/415, 1,114115 
163/4/15. 

I 
dl Prečo roky rokúce sú poslaneeké schránky v obvode Č. 4 prázdne. členKto1 
"jboru je zodpovedný za tento stav!? 


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




-~-
el Na ulici Masarykovej pred Slovenskou sporitel'ňou je zničený trávnatý p rast. 

Pozemok je súkromný to neznamená, že verejný priestor má byť zdevast vaný. Ak 
by MsÚ mal záujem, že zeleň na verejnom priestore má vyzeral' inač u ožil by 
pokutu do 6 638 €. Ak právnická alebo fyzická osoba neudržuje čistotu poriadok 
na užÍvanom pozemku, a tým naruší vzhľad lebo prostredie mesta. M ryková 
ulica jebranou do centra mesta a ta by mala inač vyzerať. Zodpoved í 

pracovnícina MsÚ podl'a môjho názoru mali by urobit' nápravu, aby sm mali 
krajší Prešov 

Dôkaz:Foto. 



-3
fI Takto vyzerajú opravené prekopávky v obvode Č. 4. 

Dôkaz: Foto č. l, z ulice Masarykovej. 

í 

g I Na ulici Kpt. Nálepku s tichým súhlasom polície auta parkujú na ChodnlOCh i 
napriek tomu, že pre chodcov nie je voľná plocha 1,5 m. Okolo vysadený stromov 
mala by sa kypriť pôda. Na miesto toho sú navozené kamene. Kto je zod ovedný za 
tento stav? i 

Dôkaz:Foto Č. 2. 





-- 5"

hl S tichým súhlasom polície a odd. dopravy a životného prostredia auta park~ú 
na chodníkoch a devastujú trávnatý porast. Prečo? ; 

Dôkaz:Foto Č. 5. Požiadavka z roku 2012. 

Dôkaz:Foto Č. 6. Požiadavka z roku 2012.- -_... ........._- -~ ~--



(D
.;:.,," 

il Ostrihať živý plot v parku Lesík delostrelcov. Živý plot kryje dopravnú Iznačku. 
Požiadavka z 12. 1. 2015 pod ~. 20/42015 
Dôkaz:Foto i~DI+t.:'..~ a. I!>P Kv 

podiel má aj výbor MC č. 4. ani nemal záujem riešit' tento problém. N'y~lím si. 
že Prešovčania si zaslúžia, aby vzhľad verejných plôch bol spravovaný . 
zodpovedne a atraktívne. 

,. , ~~-

~ 


