
6 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

Organizačno-právne oddelenie 
Mesto Prešov Hlavná 73 

060 01 Prešov 

Adresované: 

vecne príslušným vedúcim odborovjMsÚ, 

náčelníkovi MsP , 


Váš list číslolzo dňa 	 Naše číslo Vybavuje/linka : Prešov 
V.NY.l20151l626 .30.6.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 7 - zo dňa 4.6.2015 
Zápisnica VMČ č. 7 bola na MsÚ doručená dňa 26.6.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 27.7.2015 

Požiadavka Č. 11217/15 - vo veci realizácie venčovisk v lokalite MČ č. 7. 
Mária Kabaková - vyjadrila nespokojnosť s majiteľmi psov, ktorí chodi venčiť psy 

popod okná ich bytového domu, smerom do parku medzi vnútrobloky Sibírska ul ca 6-12 ana 
príľahlé detské ihriská. Zapáchajúce exkrementy znečisťujú plochy chodnikov, p 'estranstiev, 
detských ihrísk, čim ohrozujú zdravie detí. Žiada vybudovat' v mcstskej ti Sekčov 
venčovisko (výbeh) pre psov, podľa možností žiadať z eurofondov finanč . zdroje na 
vybudovanie takýchto plôch, s rOZlIliestnemm košov na psie odpadky. ! 

Ing. Kahanec -Vo veci vybudovania venéovísk VMé 7 vo svojej zápisnici už 3.4.2014 
opakovane žiadal mesto, aby po vytipovaní plôch pre venčoviská zabezpeči/f komplexné 
riešenie zón pre venčenie psov na území Mé 7. 	 : 

VMČ čo 7 žiada, aby sa začalo s realizáciou venčovisk v lokalite Mif 7 (VMČ 7 
informoval' o konkrétnych návrhoch a stave ich realizácie). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka Č. 113/7/15 - vo veci dozerania na tých, ktorí venčia psov. 
VMČ Č. 7 žiada MsP, aby dozerala na tých, ktorí venčia psov, najm~ v súvislosti 

s priestormi detských ihrísk, či odpratávanim exkrementov na verejných p stranstvách. 
V minulosti MsP monitorovala a upozorňovala na neporiadok, ale teraz prísl šníkov MsP 
nikde nevidno. 	 . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 
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Požiadavka Č. 114/7/15 - vo veci výmeny drôteného oplotenia detskéllO ihriska 
vo vnútrobloku Sibírska 18-38. ; 

Alena Laskovská - niekoľkokrát opakovane, poslednýkrát vo februári 2ľ.'15 žiadala 
vymeniť drôtené oplotenie detského ihriska vo vnútrobloku Sibírska 18-38 za ieťové. pri 

loptových hrách oplotenie rezonuje a robí to enormný hluk. Ľudia bývajúci v bytových 
domoch nemôžu mať otvorené okná práve pre veľkú hlučnosť. ' 

Ing. Kahanec - opakovane interpeloval vo veci potreby výmeny, rttsp. úpravy 
nevhodného oplotenia ihriska, aj po zmene vedenia mesta, na MsZ už v dec mbri 2014 
a v zmysle jeho požiadavky mesto prostredníctvom TSmP pripravilo zámer rieš nia výmeny 
oplotenia za polyuretánové siete. Rovnako VMČ 7 v predchádzajúcich zápisn . ach f-iadal. 
aby sa kompetentné útvary mesta zaoberali touto požiadavkou na odstráneni výrazného 
"drnčania" oceľového oplotenia a bránok a taktiež požiadal po predložení náv u riešenia, 
aby mesto zrealizovalo výmenu kovového oplotenia a kovových bránok ihrisk za vhodnú 
konJtrukciu s ochrannými sieťami. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného: prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 115/7/15 - vo veci sprístupnenia využívania ihrísk pri ZŠ 'birska pre 
obyvatel'ov. . 

Alena Laskovská - pýta sa, prečo na ZŠ Sibírska ulica nie sú sprístupnen~ ihriská, aby 
s~ aspo~ t:ošku odbremenilo ihrisko v ich vnútrobloku, ktoré deti využívajú nielep na hry, ale 
aj na tremngy. ; 

Kahanec - základná škola v spolupráci s mestom v nedávnej dobe, v záu~me ochrany 
školských objektov i areálu školy, riešila oplotenie areálu, vrátane novovJf'udovaného 
hokejbalového ihriska, ktoré realizovali TSMP. . 

Dr. Andraščíková keď boli ihriská otvorené, boli devastované, preto ~a pristúpilo 
k ich oploteniu, škola, keďmá IhriSko v správe mápovinnosť sa oňho starať. i 

VMČ l. 7liada dohodnúťpodmienky vo vzt'ahu medzi Technickými Sl~bamj mesta 
Prešov, a. S., a ZŠ Sibfrska a Mestom PreJov v súvislosti S mof-nost'ou využivania 
hokejbalového ihriska li ďalšich Jportovfsk pri ZŠ Sibirska obyvateľmi (naj mládežou) 
a o výsledku informovať VMČ 7. . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného I prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v súčinnosti s odborom ikolstva, kultúry ~ cestovného 
ruchu MsÚ I 

Požiadavka Č. 116n1l5 - vo veci osadenia verejného osvetlenia na Labutej u'lci. " 
Peter Suchár, Štefan Lorko - obyvatelia Labutej ulice, miestna čaj;ť Salgovík, 

požadujú osadenie 3 verejných osvetlení. • 
Ing. Kahanec táto požiadavka je opakovanou požiadavkou, ktorej real~áciu VMé 7 

schválil v tmftjovej zápisnici. l 
VMC t. 7 oplitovne žiada preveriť stav zabezpelenia prfpravy realizd'fe verejného 

osvetlenia na Labutej ulici. . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného i prostredia
a komunálnych služieb MsÚ ! 

, 
Požiadavka č.117nl!5 -vo veci osadenia dopravného značenia na TeriakOV~kej ulici. 

Peter Suchár, Stefan Lorko - na Teriakovskej ulici v smere do Teriak viec, žiadajú 
osadiť do ostrej zatáčky značku "Pozor zákruta" z dôvodu častých dopravných ehôd. 

! 
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VMČ č. 7 žiada preveriť dopravnú situáciu v nebezpečnej zákrute a odp01úča osadiť 
potrebné dopravné značenie. ' 
požiadavlm odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného iprostredia 
a komunálnych služieb MsÚ . 

Požiadavlm Č. 11817115 - stano!iska VMČ č. 7 k návrhu VZN č. 12015, kto~m sa mení 
a doplňa VZN č. 912011, ktorým sa určuj Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom m Prešov 
v znení zmien a doplnkov. : 

Odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku - ŽiadOSí' o zaujatie 
stanoviska k návrhu VZN č....12015, ktorým sa mení a dopIňa Všeobecne záväzn nariadenie 
mesta Prešov č. 9120 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení zmien a doplnkov. ' 
Stanovisko VMČ č. 7: VMC žiada posielať takéto návrhy VZN elektroni}.'kY vfetkým 
poslancom, ktorl sa budú môcť k predmetným návrhom VZN vyjadriť. VMí 7 zároveň 
opakovane žiada posklať vfetky materiály, ktoré sú v plsomnej podobe ručovani 
predsedovi VMČ, aby boli zároveií elektronickou poftou posielané aj vfetkým č nom VMČ 
~l ' 
Požiadavka daná na vedomie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Požiadavlm Č. 119/7115 - žiadosti o prenájom nebytových priestorov - Sjbirs*, ulica. 
Odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku - Ziado" o zaujatie 

stanoviska - Ul. Sibírska - žiadosť o prenájom nebytových priestorov. . 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 nemá námietky. 
Požiadavlm odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Požiadavlm Č. 12017/15 - vo veci prerozdelenia rezervy VMČ č. 7 na rok 2f15 v rámci 
investičnej výstavby. 

VMČ č, 7 dopÍňa, spresňuje a schvaľuje prerozdelenie rezervy VMČ č. 7ina rok 2015 
v rámci investičnej výstavby na nasledujúce stavby: ! 

l. Rozšírenie odstavnej plochy na Sibírskej ul. l , 
(PD + realizácia) 16 800,~ € s DPH 

2. Dlhý priečny spomaľovací prah Sekčovská ul, (MHD pod kostolom), Šalgov' 
(PD + realizácia) 18740,0 € s DPH 

Požiadavlm odstúpená na vybavenie odboru strategiekého rozvoja MsÚ i 

Strana 3/4 



Trvalá pof.iadavka VMČ Č. 7 je, aby sa k pfsomnostiam a roilzodnutiam 
adresovaným VMČ dokladali situačné schlmy a ďaHie neVYhnutnr· podklady 
k rozhodovaniu VMČ 7 (teda doklady, ktorl uvádza predložená dokumen cia, napr. 
rozhodnutia, zmluvy o výpofičke, ap.). 

i 
i 

VMČ čo 7 opiitovne požaduje zasielanie žiadosti, stanovísk a iných Ipísomností 
v elektronickej podobe všetkým členom výboru VMČ č. 7 a predsedovi aj v pfs01nej podobe 
do poslaneckej schránky. . 

VMČ Č. 7 fiada, aby vydávané stanoviská VMČ čo 7 boli zo sttany mesÚl 
rešpektované a povafované za platni uznesenia. ! 

JUDr. Beáta Findišová, v. rl. 
poverená riaden~ orgll!1izačno-frávneho 

oddelema MsU 

Spracovala: Iveta Fecková 
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