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Mesto Prešov 

ZÁPISNIC A 

zo 7. zasadnutia Výboru mestskej čMti Č. 7. ktoré sa konalo dňa 2. 7. ~015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav KahJec. V úvode 
privital poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných rObČ " ň s ravedl~l~.__~. 
neúčasť poslanca PhDr. Martina Ďurišina, PhD. IME~!.2..~IUŠOV !.les ský úrad v Prdó,' i 2 ! 

!~tl'2'!.::.1__6'"_L_6_·_ . Reqisjr. značk" ·?-Y-li.(. j 
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: !Oo,,, -3 -ot-2015 I;~1~;'I
PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM 
Bc. Ladislav Kmec MsP lPr;lchY'----...... Vybavuie: "~'--

";0"/'" 11,10 ,,1I,i ",!lV' ~Pr 
;;...:..c.:::;;=I!:7!.:J...sL_._J 

Požiadavky prítomných občanov 

Valentín Tomko 

na schôdzi obyvatel'ov bytového domu Ul. Karpatská 13, 14, 15 sa zao rali otázkou 

rekonštrukcie bytového domu, kde padli aj otázky, či sa nedajú vyrieši vchody do 

b)1ových domov, do ktorých vedie šikmý a vyvýšený chodník, n ktorom sa 

v minulosti, hlavne v zimnom období stali úrazy. hlavne u starých ľudí a detí. 

Navrhuje, či by nebolo možné chodník dvihnúť, alebo vytvoriť bezbari ový prístup 

do vchodov, resp. nájsť nejaké vhodné riešenie úpravy vstupov. 

požiadal o informáciu, či je pravdou, že vo vnútrobloku Ul. Karpa ká 1~ 15 sa 

plánujú rozšíriť parkovacie miesta, nakoľko ľudia bývajúci v tých o bytových 

domoch nie sú naklonení zámeru na rozšírenie parkovacích plôch vo vn trobloku. 

pozdíž bytového domu Ul. Karpatská 13, 14, 15 sa nachádza betón vý chodník, 

ktorý je paralelne umiestnený s asfaltovým chodnikom (od stánku iny po 

novinový stánok), na ktorom parkujú osobné motorové vozidlá. Na uje doložiť 


k betónovému chodníku zatrávňovacie tvárnice tak, aby sa mohli vyhnúť pri 

parkovaní dve autá a aby sa zabránilo parkovaniu na zeleni. I 

Ing. Kahanec - parkovanie sa bude riešiť komplexne v rámci celého sídlIska Sekčov. 

za stánkom zmrzliny je detské ihrisko, ktoré slúži v súčasnosti akq provizórna 

parkovacia plocha. Chce vedieť či je stále vedené ako detské ihrisko. 

vzniesol námietku proti tranzitnej doprave cez sídlisko Sekčov, ktqrá znamená 

zhustenú cestnú premávku, ako aj obmedzenie pre obyvateľov tejto m~stskej časti. 

V prípade petície obyvateľov proti tranzitnej doprave túto podporí. 

Ing. Kahanec - je pravdou, že v tejto lokalite je prehustená dopra~a. hlučnosť, 

prašnost' a znížená bezpečnosť. Proti presunu tranzitnej trasy fopravy, po 
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"sídliskovej" nie obchvatovej štvorprúdovke, cez husto obývanú .' , sídliska 
Sekčov od križovatky ul. Ann. gen. Svobodu s ul. Rusínskou po upermarket 
Hypemova som už za posledné roky viackrát interpeloval predsedu PS i bývalého 
primátora mesta. Aj na posledných zastupiteľstvách miestnej regionálnej 
samosprávy som žiadal, aby sa na tejto dopravnej trase v území bytov ch súborov 
prijali náležité opatrenia najmä k zabezpečeniu dopravnej bezpečn ti chodcov 
i vodičov (bezpečné križovatky a prechody), ochrany ŽP i podmie k bývania, 
najmä pre obyvateľov bývajúcich v tesnej blízkosti dopravného ť u, ale i čo 
najrýchlejšie vybudovanie obchvatov mesta Prešov a následné vylúče e tranzitnej 
dopravy zo "sídliskovej" komunikácie - ul. Ann. gen. Svobodu. 

Stanoviská VMC 
y 

č. 7 

l. 	 Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebnéh~ poriadku 
Odpoveď na požiadavku č. 10217115 - vo veci podania informácie k autOlFyvárke na 
Ul. Čergovskej v Prešove. : 
Stanovisko VMČ l. 7: Berie na vedomie a žiada pri vyhodnoten skúšobnej 
erevádzky brať dôsledne na zreteľ najmä ochranu obyvatel'ov byt ého domu 
Cergovská 4-8 pred nepriaznivými úlinkami spôsobovanými redmetnou 
prevádzkou i ochranu ŽP. Zároveň VMČ už opakovane vyjadruje s oj zásadný 
nesúhlas k legalizácii liernej stavby - plnilky propán • butanových tr š v záujme 
bezpečnosti obyvatel'ov. 

2. 	Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného rt'ánovania a 
urbanizmu - Polyfunkčný objekt, Magurská ul., Prešov - stanovisJto k návrhu 
zastavovacej štúdie žiadateľa PanagrafB.D. s. r. o., Košice. : 
Stanovisko VMČ l. 7: Berie na vedomie a žiada mesto dôsledne dOl'liadnut' na 
dodržanie podmienky pre spracovanie dokumentácie v zmysle tohto 'stu, najmä 
na smerovanie a trasovania pešieho ťahu, ako aj ponechanie m žností pre 
vytvorenie, resp. vyhudovanie pešieho chodníka po severnej strane od 
navrhovaného objektu. ' 

3. 	Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného ~lánOVania a 
urbanizmu - Sklad na pozemku pare. č. KNC 14824/47, 14824/25 a 14 24/39, k. Ú. 

Prešov, UL Pod Táborom, Prešov - stanovisko k dokumentácii pre staveb é povolenie 
žiadateľa Martin Čemsák - Black Market, Prešov. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ berie na vedomie. 

: 
i 

4. Odbor dopravy, životného prostredia a komunálny
a životného prostredia - Odpoveď na požiadavku 
parkovania pri poliklinike Wesper. 

ch 
č. 

služieb, 
6MsZl2

oddeletie 
015/136 

! 
-

dop
vo 

ravy 
veci 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie a žiada neVYht' ujúci stav 
parkovania zohl'adnit' pri riešení statickej dopravy mesta Prešov. 
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5. 	Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddele,ie dopravy 
a životného prostredia - Odpoveď na požiadavku 6Msli2015/148 - vo vec! priechodov 
pre chodcov na Sekčovskej ulici. i 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie a žiada problém ezpečnosti 
dopravy - vodičov i chodcov na Sekčovskej ulici zohl'adniť pri mplexnom 
riešení bezpečnosti dopravy v meste, t. j. mimo finančných limit v výborov 
mestských časti. Na problémy vyústení peších t'ahov cez park eratsini na 
Sekčovskú ul. bez nadväzujúceho chodníka na strane bývalého ob ektu HŠM 
k bezpečným prechodom cez frekventovanú cestu VMČ č. 7 už pozorňoval 
viackrát, aj vzhl'adom na havárie, ktoré sa vyskytli na tomto ne rehl'adnom 
úseku Sekčovskej ul. v dôsledku parkovania na tejto komunikácii. VM žiada čim 
skôr urobiť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy na tejto komun ácH. 

6. 	Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti: 
- Odpoveď na požiadavku 95/7/2015 vo veci prípravy návrhu pre riešeni~ prioritných 
požiadaviek VMČ č. 7 s predpokladanou realizáciou akcií v roku 2016 a 1hľadovo na 
roky 2017 a 2018. : 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie a konštatuje, 'že v rámci 
použitel'ných PD, VMČ č. 7 môže rozhodnút' iba o realizácii detskéh ihriska Ul. 
Sibírska 1-7, realizácie 2. etapy parkoviska Vihorlatská 23 a Magurs á 17, ktoré 
už VMČ zaradil do realizácie na r. 2015. Ostatné riešenia v Io lite MČ 7 
vyladujú ovel'a väčšie finančné zdroje, ktoré nie je možné rie it' v rámci 
finančných limitov VMČ Č. 7. Rovnako nie je možné v rámci Iimito VMČ č. 7 
riešit' nutné d'alšie finančne náročné, ale potrebné stavby (zas tá kové niky, 
parkovacie plochy k riešeniu statickej dopravy, náročné opravy, či re onštrukciu 
komunikácií a pod.), preto VMČ žiada, aby sa takéto stavby zaradzo ali v rámci 
plánu IV mesta (teda nie cez VMČ Č. 7) a zabezpečovala sa pre ne aj evyhnutná 
priprava (pD a pod.) vrátane odhadovaných nákladov na tieto stavby. , 
Odpoveď na požiadavku č. 97/7/15 - veci vybudovania ChOdníkov;'vo dkonečnej 
MHD Pod ŠaJgov!kom po budovu HŠM a chodníkov prepojujúcich pešie ť y cez park 
Keratsini a vybudovania krátkeho prechodu nad zvonicou ku ko ikácii na 
Sekčovskej ulici. ; 
VMČ č. 7 zastáva rovnaké stanovisko, ako uviedol k bodu č. 5 tejto záp snice. 

7. 	Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územnéh plánovania 
a urbanizmu - Garážovo-parkovací komplex na Vihorlatskej ulici, k. ú Ľubotice
žiadosť o vyjadrenie k zámeru výstavby pre žiadateľa SELL Slovakia, s. r. ., Košice. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a nem námietky 
k predloženému zámeru. . 

8. 	Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územnéh~ plánovania 
a urbanizmu ~ Garážovo-parkovací komplex na Sibírskej ulici žiadosť o rtanovisko k 
umiestneniu stavby pre žiadateľa SELL Slovakia, s. r. o. Košice. ' 
Stanovisko VMC č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a nemá námiet1 k návrhu 
umiestnenia za podmienky, že novonavrhované riešenie zohl'adni adekvátnu 
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ochranu občanov v bytových domoch pri stavbe a pri prijazdovej kom.ikácii. 
VMČ zároveň žiada hI'adat' vhodnú zelenú plochu pre situovanie I§portového 
ihriska ako náhradu za v súčasnosti využivanú plochu zelene. i 

9. 	Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územnéh~ plánovania 
a urbanizmu - Pozvánka na prekonzultovanie Návrhu zmien a dOPlnkov 2015 
Územného plánu mesta Prešov na deň 6.7.2015. • 
Stanovisko VMČ čo 7: VMČ č. 7 berie aa vedomie. 

IO. Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie kpmunálnych 
služieb a spoločného obecného úradu: l 

- Odpoveď na požiadavku č. 59n/15 - vo veci dobudovania verejného qsvet1enia na 
odstavnej ploche Čergovská ulica. ! 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a vo veci dObUdovf' nia VO na 
odstavnej ploche na Čergovskej ul. 26,28 predpokladá jednoduché rie enie - do 3 
svetelných bodov, bez nároku na zaradenie do investičnej výstavby. , 
• Odpoveď na požiadavku č. 6117115 - vo veci prepadávajúceho sa thodnika na 
Ďumbierskej ulici 13-15 ' 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. 
- Odpoveď ~a požil!,davku č. 63nII S - vo veci rovnomerného rozmiestnetpa smetných 
košov v lokalIte VMC č. 7. • 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ čo 7 berie na vedomie. 
- Odpoved' na požiadavku č, 7217115 - vo veci výmeny kovového oplote~ia a bránok 
vo vnútrobloku na Sibírskej ulici 20. : 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a žiada do doby nar.0ntovania 
sietí okamžite demontovat' kovovú konltrukciu oplotenia na detsko, ihrisku na 
Ul. Sibírskej 12-38. I 

ll. Odb~r dopravy, ži,:otného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie Ifmunálnych 
slUŽieb a obecného uradu: , 
- Odpoveď na požiadavku č. 7517115 - vo veci výmeny rozbitých betón,vých košov 
na rohoch ulíc Vihorlatskej - Sibírskej. . 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie. 
- Odpoveď na požiadavku č. 8017115 - vo veci vyčistenia chodníkov rd zimného 
posypového materiálu. • 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. 
- Odpoveď na požiadavku č. 8417/15 - vo veci pristavenia kontajnerai' a plasty na 
Jurkovičovej ulici, upratania komunikácií po zimnej údržbe a opra osvetlenia 
v podchode na Exnárovej ulici. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a konštatuje~že vo veci 
umiestnenia kontajnera na plasty na Ul. Jurkovičovej 13 je k dispo cii l vol'né 
miesto pre umiestnenie kontajnera. , 
- Odpoveď na požiadavku č. 9817/15 - vo veci riešenia hlučnosti nt ihrisku vo 
vnútrobloku Sibírska ulica 20 až 36. , 
St~novisko VMČ 1:.7: VMČ lo 7 berie na vedomie a žiada do doby namlmtovania 
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sietí okamžite demontovat' kovovú konštrukciu oplotenia na detsko~ ihrisku na 
Ul. Sibírskej 12-38. • 

- Odpoveď na požiadavku č. 99/7/15 - vo veci zmeny využitia rezervy VMČ č. 7 v 
rozpočte mesta na súvislú a bežnú údržbu MK, ciest a chodníkov. I 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ čo 7 berie Da vedomie. 
12. Odbor územného 	 plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného! plánovania 

a urbanizmu - Polyfunkčný objekt na pozemkoch parc. č. KNC 14302/347 414302/348, 
k. Ú. Prešov, Sibírska 41A Prešov - stanovisko k štúdii. i 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie aa vedomie, zaslané bez info prílfhY! 
13. Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činností - Odpoveď na p žiadavku č. 

7417115 - vo veci žiadosti o zaradenie vyhotovenia prístupovej omunikácie 
k plánovanej IBV KRUH Siblrska 41A Prešov- stanovisko k štúdií. i 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie aa vedomie, zaslané bez info Pril~'hY! 

14. Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku č. 7617115 - vo vec' odstránenia 
nefunkčného stánku na zastávke MHD na Karpatskej ulici vyzvaním jeho v stníka. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie aa vedomie. , 

IS. Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti - Odpoved' na Pfžiadavku č. 
7117115 - vo veci zatekania vody na chodník na Sibírskej ulici 18-38. . 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie.a vedomie. . 

16. Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Oznámenie o zača územného 
konania o umiestnení stavby ,,2 viladomy Pod Šalgovíkom, Prešov" pre avrhovateľa 
Stanislav Lech, Dulová Ves, konaného dňa IO. 7. 2015. 1. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie s konUatovaním, te predseda 
VMČ sa nebude mílct' zúčastnit' ústneho pojednávania o začat~ územného 
k . 	 ,onama. 	 : 

17. Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie Ifmunálnych 
služieb a spoločného obecného úradu: , 
- Odpoveď na požiadavku č. 817/15 - vo veci predloženia návrhu naj odstránenie 
drnčiacej oceľovej konštrukcie oplotenia a bránok novozrekonštruovanéhp ihriska vo 
vnútrobloku na Sibírskej ulici 18 - 38. ' 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. 
- Odpoveď na požiadavku Č. 12/7/15 - vo veci informácie o pripravovrujých akciách 
na rok 2015 z rezervy VMČ Č. 7. 1 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie. . 
- Odpoved' na požiadavku Č. 2117115 - vo veci vyčistenia priekop v r+stskej časti 
Šalgovík. . 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. , 
- Odpoveď na požiadavku Č. 23/7/15 - vo veci problémových výjazdov lz dvorov na 
Sekčovskej ulici a orezania vzrastlých krikov a stromov. i 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ čo 7 berie na vedomie. ; 
- Odpoveď na požiadavku Č. 4217/15 - vo veci stanoviska VMČ č.1 7 k návrhu 
Menovitého zoznamu bežnej údržby ciest a chodníkov na území mesta Prbšov pre rok 
2015 s výhl'adom na roky 2016-2017. -r 
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Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie. 
- Odpoved' na požiadavku č. 4317115 vo veci stanoviska VMČ č. 7 k náfhu riešenia 
vo veci úpravy, resp. výmeny oplotenia ihriska na Ul. Sibírskej 18 -24. • 

Stanovisko VMČ č. 7: VMC č. 7 berie nll vedomie. 	 ; 
• Odpoved' na požiadavku č. 4917115 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 k oP1ve a údržbe 
existujúcich detských ihrísk. , 


Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie nll vedomie. ; 

• Odpoveď na požiadavku č. 5017/15 - vo veci návrhu riešenia dOPlnenf ochrannej 
siete medzi ihriskom a chodníkom na Jurkovičovej ulici. . 


Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. 

• Odpoved' na požiadavku č. 5117115 - vo veci stanoviska VMČ č.i 7 k súpisu 
evidovaných nerealizovaných požiadaviek na BÚ. ! 


Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. . 

• Odpoved' na požiadavku č. 52/7115 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 ~ vyčíslenej 
čiastke na údržbu verejnej zelene. . 


Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. . 

18. 	Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie kf>munálnych 

služieb a spoločného obecného úradu: ' 
- Odpoveď na požiadavku č. 3117/15 - vo veci zmeny harmonogramu kosb~ zelene. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. , 
• Odpoveď na požiadavku č. 3317/15 - vo veci výmeny košov na Chodník1 smerom do 
~u. . 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. 	 . 
19. 	 Odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie - Odpoveď na ptžiadavku č. 

8317/15 - vo veci preverenia majetkovoprávneho stavu pozemkov - chodnt pre peších 
z UL Kamennej po OZC MAX. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie. . 

20. Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti • Požiadavka~. 6517/15 
vo veci rozšírenia parkoviska na UL Sibírskej č. 1. l 

Stanovisko VMČ Č. 7: VMČ č. 7 berie .a vedomie. 
21. Odbor územného 	 plánovania a stavebného úradu, oddelenie územné~'plánovania 

a s!avebného úradu - Viladomy Pod ŠalgoVlKom, pozemky parc. č. 257/3 ,257/36, k. 
ú. Salgovík - záväzné stanovisko k dokumentácii pre zmenu územného ro dnutia. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie aa vedomie. 

22. Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného4zhOdOVania 
a rozvoja bývania - Odpoveď na požiadavku č. 1117/15 vo veci info • cie o stave 
garážového domu na Sibírskej ulici. . 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. , 

23. Odbor územného 	 plánovania a stavebného úradu, oddelenie územnéh plánovania 
a urbanizmu - Výstavba parkoviska na pozemku parc. č. KNC 1438811, k Ú. Prešov
stanovisko k zámeru výstavby pre žiadateľa NapoJi Glass Recycling, s. r. o. Prešov. 
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Mesto Prešov l 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie a upozorňuje, že1'a zasadnutí 
VMČ č. 7, konaného dňa 4. 6. 2015 prijal spresnené stanovisko predmetnej 
žiadosti. 

24. 	 E-mailová pozvánka z oddelenia územného plánovania a urbanizmu pa pracovné 
rokovanie vo veci návrhu zmeny umiestnenia garážového domu na Sibírsk'j ulici. ktoré 
sa konalo dňa 17. 6. 2015. i 
Stanovisko VMČ č. 7: Predseda VMČ č. 7 informoval o pracovnom ro~vaní. 

25. E-mailová požiadavka z oddelenia dopravy, energetiky a životnéh prostredia 
o zadefinovanie nedostatočnosti pokrytia okrajových častí mesta li arni MHD 
v jednotlivých mestských častiach. , 
Stanovisko VMČ č. 7: Predseda VMČ č. 7 informoval o tejto l' požiadavke 
prítomných poslancov. , 

26. E-mailový podnet od p. Onderkov:j k urgentnej oprave prasknutej šr'ýkačky na 
detskom ihrisku za bytovým domom Dumbierska 20 - 28. 
Stanovisko VMČ č. Z: Predseda VMČ č. 7 informoval o podnete Wpoškodenej 
šmýkačke na ibrisku Dumbierska 20-28. l 

27. Odpoveď od spoločnosti EKOPRIM, s. r. o., Prešov k požiadavke joa odpredaj 
parkoviska v jeho vlastníctve. I 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie a túto PODuJiU považuje 
vzhl'adom na vysokú finančnú čiastku za neadekvátnu. I 

28. E-mailová ponuka od p. Mgr. Matúša Mihálika, Prešov na prenájom parktacích plôch 
na sídlisku Sekčov na bývalom CO kryte, Ul. Sibírska. ! 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 berie na vedomie a považ,uje t~to ponuku 
vzhl'adom na využívanie verejných parkovacIch plôch pri bytovýchIdomoch za 
neadekvátnu. I 

Všeobecná požiadavka VMČ č. 7 
Dôrl!,zne žiada aby pri odpovediach a žiadostiach, zvlášt' k zaujati stanoviska 
VMC 7, adresovaných VMC, resp. iných pisomnostiach, boli priklad né situačné 
dispozície - napr. mapy z GIS s vyznačením a pomenovaním ednotlivých 
objektov či orientačných bodov. Zároveň oceňuje a kladne ho otí prácu 
viacerých útvarov, ktoré už v zmysle tejto požiadavky predmet é situačné 
podklady predkladajú v prehl'adnom a dobre čítatel'nom stave (nap . podklady 
pri bodoch č. 7,8 apod.) Za to ím vyslovuje pod'akovanie. 

V Prešove dňa 7. 7. 2015 

Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 

predseda VMČ č. 7 


PhDr. Eva Sirotňáková 


sekretár VMČ č. 7 
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