
MESTSK\' ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvo.ia 


Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Válcn~ pán 
Ing. Richard Drutarovskj' 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Váš lISt čísio I zo dňa Nase črslo Vybavuje !lInka Prešov. 

R- J004/20 J5 Ing. KollarclkoYd'3100220 25.3.20:5 
S. Fabllľd/3 J00258 


Vec 

OdI}O\'ed' na požiadavku č, 3312115 - vo veci zriadenia zastávok MHD 


Vážcný pán Drutarovský. 

odhadované náklady na zastávky MI ID na Cemjate v záhradkárskej osade sú nasledl""": 

Zastávku"á nika :vlHD - stred záhrad kárskej osady - smer Prešov: 

PD: 3 500" € s DPII 

Stavebné práce: 53 000,- € s DPH 


Zastávkovú niku IC nutné realizovať mimo štátnej cesty v smere do Prdova. približne do stredu 
záhradkárskej osady. Požiadavky na technické vybavenie zaslávkovcj niky si vyžadujú vy budm-anie 
násypu. opom)' múr vrátane schodov a spevnenú plochu s dopravným 7na~cním. 

Zastávková nika MHD - stred záhradkárskej osady - smer Bzenov: 

PD: 3000,- € s DPH 

Stavebné práce: 42000,- t:' s DPII 


Zastávh:ovú niku je nutné realizovať mimo štátnej \.:esty v smere do Bz,;.;nova, približne do stredu 
záhradkárskej osady. Požiadavky'na technické vybavenie zastávkovcj niky si vyžadnjú vybudovanie 
sp~\nenej plochy s dopravným značením, prechod pre chodcov) llloLenie kanalizácie pre cestný rigol. 
Vo výpočte nie sú zahrnuté náklady na osvetlenie prechodu pre chodcov, ktoré sa dá predpokladať ako 
požiadavka KR DI Prcsov. Spracovanie DSP ukáže možnosť napojenia na zdrOj elektrickej energie 
a tým aj náklady na osvetlenie, 

Presn v náklad stavd"1ÝeILj2Iác P-I.:e.llkáže položkovit-;· roZJ1Q~,1 DSP PQ...J1rerok.>vani ieho technického 
ri.eS."ni" s dotknut-:mi Účastníkm; výstay.l:>Y,. 

Zárovei1 pripájame záznam z pracovného rokovania zo dlia 27,::,2014. 

S pozdravom M";!!IlI'O II"JU~ŠO", 

Mestský úrad v Prešove 


ODBOR STIlATEGICKfHO ROZVOJll 

080 01 Prešov 'il Ing. dana VfleI'O\'á 


phverená riadením OSR 

Prílohv: 


l. Zá7nam z pracovného rokovania zo GIla 27.2.2014 

Na vedomie: 
1 Mst:! Prešov . OVS, oroanizačno~právne odddt:nie 

Mestský uraó v Prešove I H.a"..,á 73 I OSC 01 ~rešov 1 I Te,' +42~ (51 J310011~ Fax;, +421 ;51)7733665' E·(Y',311. mesto radnica@presov,sK I wWH,presov.sk 
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MESTO PREŠOV 

' ,, "-~ ~ ..... 
V ~Vil... ... • C .• -· 

. ~- E:. -:·: h :· ~-: :-,: . ·· 
'-'~?. 72- F':r 

Vášlistčlslo/zodňa: ~---~-

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Naše člslo: 

M/1743/2015 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 
Msú, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. J. Adam/3100212 01. 04.2015 

Vybavenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 zo dňa 5. 2. 2015 

Požiadavka č. 37/2/15- vo Veci vyjadrenia k žiadosti o odkúpenie mestského 
/':'212 o cpozemku pri Toryse (p. Pribula) KNE 3482/2 o výmere 9m2

• 

V súvislosti s riešením žiadosti p. MVDr. Milana Pribulu o odkúpenie pozemku 
parc. č. KNE 3482/2 o výmere 9 m2

, sme si vyžiadali (okrem iného) aj stanovisko 
OHAMaÚP ako odborného útvaru mesta Prešov. 

. Z ich strany .siT)e .obdržali. nasledovné stanovisko: "V zmysle spracovaných 
geometrických plánov pre trvalý a dočasný záber na stavbu "Prioritné preventívne 
protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3- Prešov, Aktivita 1" sa pozemok parc. 
č. KNE 3482/2 k. ú. Prešov nachádza na ploche trvalého záberu stavby a z tohto 
dôvodu s odpredajom pozemku nesúhlasíme. 

Uvedená skutočnosť bola žiadateľovi oznámená písomne, pričom predmetný 
list prevzal dňa 26.2. 2015. S prihliadnutím na vyššie uvedené týmto túto žiadosť 
považujeme za uzavretú, čo bolo v liste aj uvedené. 

·S pozdravom ['}'N' -~:::~~--~'il' <kt~ tJ~ \!ti~ -.x;;,.~~~ tY;;.., v. 7 
•. l.fL_...,";'>. -~ ·~>· :,, !l'~_(";~~>''ó;.Jl'l Y; 

Me-stský Urf.'Hi 
H!c;;vr;.á ul. č. ?3 

080 rn F' '~ E $ o V JUD Ľ d "l V y,• 
-L- r. u m1 a argova 

poverená riadením odboru 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731060 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E·mall: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

O80 O I Prešov 


-_......_------------ -----------

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Váš list č:slc " zo dňór Naše č'sle Prešov: 

R-I 004/20 15 Ing. Kollarčiková/3\ 00220 26.3,2015 

Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 39/2/15 - vo veci dokončenia parkovacích miest - ul. 
Októbrová 34-48 

Vážený pán Drutarovský, 

na základe Vašej žiadosti vo veci nákladov na vybudovanie parkovacích miest na ul. 
Odborárska 34-48 Vám dávame nasledovné stanovisko: 

Celkový rozpočtový náklad stavby "Parkovisko ul. Októbrová 34-48" je 79 809,53,
€ s DPH. 
V roku 2014 bola PD upravená .... rozdelená na 2 etapy: 

I. etapa (Októbrová 34-44): 50647,37 € s DPH 

Il. etapa (októbrová 46-48): 29162,[6 € s DPH. 


Stavebné povolenie na túlo stavbu bolo vydané 11,7.2014. 

MI!<;STO PREIS<l;.,
S pozdravom Mestský úrad II Prešove 

DODOR STRATEGICKÉ~O ROZVOJA 
080 01 Prešov ,-' 

.Jrig.<'Jana Vrteľová 
p6verená riadením OSR 

Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov - OVS. organizačno-právne oddelenie 

Mestsky úra::! v Prešove; Havná 73 I ::'18001 Prešov 1 I Tel.: .....421(51)3100111 I Fax: +421 {51)7733665 I E-mail· MBs:o.radnica@pre50v.sk l 'h"WIi.proSOV.sk. 
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Váš i· st tislo 'zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 

- majetkovo- právne oddelenie -

Naše čislo Vybavuje i linKa 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
Poslanecká schránka č. 7 

P;ešov 

M/201517304 
č.z. 95949/2015 

JUDr. Denisa Končar 
051/3100229 

11.5.2015 

Požiadavka 41/2/15- odpoved' 

Dňa 11.8.2005 bola uzavretá nájomná zmluva č. 11/2005 medzi Mestom Prešov ako 
prenajímateľom a spoločnosťou Finewood, s.r.o. ako nájomcom. 

V zmysle čl. III. ods. 3.4. vyššie uvedenej zmluvy sa nájomca zaviazal výstavbu tréningovej 
hokejovej haly ukončiť do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, o ktoré mal požiadať 
najneskôr do konca roka 2005. 

Vzhľadom k tomu, že do dnešného sa výstavba nezrealizovala, v súlade s čl. III. ods. 3.3. 
nájomnej zmluvy, Mesto Prešov zaslalo dňa 13.2.2015 výpoveď z vyššie uvedenej nájomnej zmluvy 
spoločnosti Finewood, s.r.o. a dňa 23.3.2015 spoločnosti NPS 2012, s.r.o. ako právnemu nástupcovi 
spoločnosti Finewood, s.r.o. 

Listovú zásielku nebolo možné do dnešného dňa doručiť, vzhľadom k tomu, že nájomca 
nepreberá poštu v mieste sídla spoločnosti uvedeného vo výpise z obchodného registra. 

S pozdravom 

-~A':il:.....,, .. ~_~~)- ~-~~-~~~r~~lt'\1 :'<iJ;4.>t·.>t.;; .,~ .... _,-,~~ ,, --

f'.oh~· . .,;(i;!<'·;: ;_-_:ra 1~ ·; ·;..;··ešoJ2 
:JDd\ú~ S~)gú_\lv :!\!,,j;::-;tW ~C)\~: 
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• • 

MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzlab
 

Oddelenie kornunalnych siuzteb a spolocneho obecneho uradu
 
Hlavna 73
 

08001 Presov
 

ve: pan 
Ing. Richard Drutarovsky 
predseda VMC e. 2 
poslanecka schranka MsU 

Vas list /':Islo I zo dna : Nase /':Islo: Vybavuje llinka Presov : 
V/20 15/41 02 Ing. Seman, ,Ing. Vrbensky 31.03.2015 

Ing. Cinkanic Brtkova 
051 13 100280,277,27 8 

Vee
 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.2 - zo dna 5.2.2015
 

Poziadavka c. 19/2/15 - vo veei odhriiania snehu na zastavke MHD a zle osadeneho
 
poklopu na ul. Obraneov mieru.
 
Poziadavka VMC c. 2 bola pisomne postupena spravcovi kanalizacie, ktorym je VVS a.s .,
 
zavod Presov, Stanovisko VVS a.s. , zavod Presov zasielame v prilohe listu .
 

Poziadavka c. 26/2/15 - vo veei osadenia dopravnej znacky, merania rychlosti, prip,
 
osadenia radaru na uliei Obraneov mieru.
 
Pani Krajriakova v predmetnej veci zaslala pisomnu poziadavku primatorke mesta lng .
 
Turcanovej na ktoru jej bola zaslana odpoved' 10.3.2015.
 

Poziadavka c. 29/2/14 - vo veci naeenenia ihriska.
 
Po osobnej konzultacii so ziadatcl'kou bolo urcene miesto na obnovu ihriska v zostave
 
kolotoc, prevazovacka, pruzinova hojdacka, s umiestnenim vol'ne v zeleni.
 
Predpokladana hodnota zabezpecenia uprvkov a realizacie osadenia je v hodnote do
 
2960 € (podl'a podobneho ihriska realizovaneho v roku 2014).
 

Poziadavka c. 31/2/15 - vo veei podania inforrnacie k financnym nakladorn a poctu
 
osadenia svetelnych bodov.
 
Evidovane doplnenie novych svetelnych bodov do verejneho osvetlenia v lokalite VMC C. 2
 
je v lokalite pred hadzanarskou halou, oproti Obrancov mieru 33 - 35.
 

Poziadavka c. 32/2/15 - vo veci podania informacie k naeeneniu - odvodnenie ehodnika.
 
Oddelenie KSaSOU MsU v Presove poziadalo 0 spracovanie kalkulacie na odvodnenie
 
chodnika spravcu MK. Po doruceni predmetnej kalkulacie tuto zasleme VMC C. 2.
 

Poziadavka c. 35/2/15 - vo veci zoznamu bezne] udrzby eiest a ehodnikov.
 
Pozadovane informacie vo veci rnenoviteho zoznamu beznej udrzby ciest a chodnikov na rok
 
2015 s vyhl'adorn na roky 2016 a 2017 dorucime predsedovi VMC C. 2 do konca marca 2015.
 

Mestsky urad v Presove 1Hlavna 73 I 080 01 Presov 1 I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 



Poziadavka c. 38/2/15 - vo veci informacie k naceneniu odvodnenia chodnika, cesty,� 
parkoviska a stojiska na smetne nadoby.� 
Oddelenie KSaSOU MsU v Presove poziadalo 0 spracovanie kalkulacie na odvodnenie� 
miestnych komunikacii spravcu MK. Po doruceni predmetnej kalkulacie tuto zasleme� 
VMC c.2.� 
Pre zrealizovanie spevnenej plochy a siet'ovanej ohrady pre 4 ks kontajnery na odpad, je� 
potrebne zabezpecit' 1 800 €. (5 m2 betonovej dlazby a ochranna siet', podl'a zhotovenia v 
roku 2014). 

S pozdravom M EST P ES V 
Mestsky urad v Presove 

OOBOR DOPRAVY, ilYOTHEHO PROSTREDIA AKOMUNAlNYCHSWilEB 
Oddelenie1ulm~'08lnych s1ldieb aspdoI:r.eho obealeho uradu 

080 01 8 GJ 

Ing. Dagmar Moskvicova 
poverena riadenim� 

oddelenia komunalnych sluzieb� 
a spolocneho obecneho uradu� 
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