
8 	 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

Organizačno - právne oddelenie 
Mesto Prešov Hlavná 73 

08001 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným vedúcim odborov 
a náčelníkovi MsP 

Váš list čislo/zo di\a 	 Naše čislo Vybavujellinka Prešov 
V.IVQ./20 15/1 088 8.7.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 4 - zo dňa 6.7.2015 
Zápisnica VMČ č. 4 bola na MsÚ doručená dňa 8.7.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 7.8.2015 

Požiadavka Č. 244/4/15 - vo veci plánovanej údňby ulíc Moyzesova, Sládkovičova 
aBurianova. 

(Požiadavky prítomných občanov , bod l. 2. v zápisnici); 
l. Dušan Dajča: 
2. Plánovaná údržba ulíc Moyzesova, Sládkovičova, Buríanova nebola dodržaná. 

Stanovisko JlílfČ č. 4· 

Kedy bola plánovaná údržba - dátllm, kedy bude údržba urobená a a vakom rO'lfahu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného J rostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka č. 245/4/15 - vo veci chýbajúcich odpovedí. 

(Požiadavky prítomných občanov, bod 1.3. v zápisnici); 

l. Dušan Dajča: 
3. Dostávam málo odpovedi 	o riešení požiadaviek, preto žiadam o zjednanie nápravy. 
Stallovisko VMČ č. 4: 

Zaujať stallovisko príslllšný odbor. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného Ilrostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
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Požiadavka Č. 246/4/15 - vo veci opravy mosta na ulici Pod Táborom. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod l. 5. v zápisnici); 
I. Dušan Dajča: 
5. Kedy začne oprava mosta Pod Táborom, ktorý podotýkam je poškodený. 

Stanovisko VMČ č. 4: 

Oboznámiť, kedy je plállovallá údržba mosta Pod Táborom. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného p~'ostredia 


a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 247/4/15 - vo veci parkovania na Floriánovej ulici. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 2. l. v zápisnici); 
2. Ľubica Tomašová: 
l . Parkovanie Floriánova ulica - nachádza sa tam množstvo áut, ktoré tam nemajl' čo robiť. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka Č. 248/4/15 - vo veci opráv prístreškov, prostredia a kvality vody na 
Kvašnej vode. 

(Požiadavky prítomných občanov, bod 4. 3. v zápisnici); 
4. Pán Hartman: 
3. Opraviť prístrešky a prostredie na Kvašnej vode a ako je to s kvalitou vody v uvedenej 
lokalite. 
Stanovisko VMČ Č. 4: 

IlIformovat' VMČ Č. 4, ako je mOŽllé problém riešil', prEpadne termín opravy. Problém 

s kvalitou vody riešit' cez RUVZ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie TSmP, a. s. 

Požiadavka Č. 249/4/15 - vo veci osadenia koša k detskému ihrisku. 

(Požiadavky prítomných občanov, bod 5. 3.v zápisnici); 

5. Božena Podrazová: 
3. Osadiť kôš k detskému ihrisku. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Zaujať stanovisko príslušllého odboru a ak je to mOŽllé osadit' kôš. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 250/4/15 - vo veci riešenia problémov s prevádzkarni návnllOm nového 
VZN Č. 179/2008. 

(Požiadavky prítomných občanov, bod 6. I.V zápisnici); 
6. Crawford, .Tarková: 
I. Sú porušované jeho práva, čo sa týka kvality bývania, z dôvodu rušenia nočn/pho kl'udu po 
22.00 hod. z pril'ahlých prevádzok. Bude to riešiť cez ombudsmana. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Problém z prevádzkami riešit' lIávrhom Ilového VZN Č. 179/2008 o určenípral'idiel času 


predaja v obchode a času prevádzky služieb IIa území mesta Prešov. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 
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Požiadavka Č. 25114/15 - vo veci znečisteného Kmet'ovho stromoradia. 
(Požiadavky prítomných občanov, bod 9. I. zápisnici); 
9. Miroslav Kekel, Rumanová: 
J. Znečistené Kmeťovo stromoradie, bolo by vhodné prostredníctvom VPČ ho častejšie 

čistiť. Najčastejšie dochádza k znečisteniu cez víkend. 

Stanovisko VMČ č. 4: 

Bolo by vhodné zabezpečiť čistenie aj cez víkend. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného p i'ostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 252/4/15 - vo veci prevádzky Lechstav na Vajanského ulici č. 63/A. 

(Požiadavky prítomných občanov, bod IO. J. v zápisnici); 

IO. Erika Šebejová, Vajanského: 

J. Požaduje preveriť či prevádzka Lechstav na Vajanského ulici Č. 63/A spÍ (ia všetky 

podmienky regulatívu pre oblasť Tábori sko, Vajanského ulica. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 

Požiadavku občana preverit' aoboznámit' VMČ Č. 4 a občana. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a strlvebného 

úradu MsÚ 


Požiadavka č. 253/4/15 - vo veci chýbajúcich odpovedí na požiadavky. 
(Písomné požiadavky občanov, bod 1. v zápisnici); 
J. Emil Osavčuk: 


Požiadavky - príloha č. 1, bod al. 

Stanovisko VMČ č. 4: 


Žiadame príslušný odbor, aby zal/jal stanovisko a riefenie. Oboznámit' lÍ':Mč č. 4 
a občana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného p~ostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 254/4/15 - vo veci opráv na Hlavnej ulici. 

(Písomné požiadavky občanov, bod I.v zápisnici); 

1. Emil Osavčuk: 


Požiadavky - príloha č. I , bod b,l cl; na str. č. 4, bod a, bI, cl. 

Stanovisko VMČ č. 4: 


Žiadame príslušný odbor, aby zal/jal stanovisko a ridenie. Oboznámit' I'MČ Č. 4 
a občana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr ostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 255/4/15 - vo veci osadenia betónových kvetináčov na Ma!arykovej 
ulici, predÍženia zábradlia a osadenia stípikov a ~oplnenia 
obrubníkov na Plzenskej ulici. 

(Písomné požiadavky občanov, bod I.v zápisn ici); 
1. Emil Osavčuk: 


Požiadavky - príloha č . 1, body na str. č. 4, a, bI, cl. 

Stanovisko VMČ Č. 4: 
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Žiadame príslušný odbor, aby zaujal stanovisko a riešenie. Oboznámit' JjMČ č. 4 
a občana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pl'ostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 256/4/15 - vo veci parkovania na Námestí legionárov. 
(písomné požiadavky občanov, bod I .V zápisnici) ; 
l. Emil Osavčuk: 


Požiadavky - príloha č. l, bod d,! el. 

Stanovisko VMČ ť. 4: 


Žiadame príslušný odbor, aby zal/jal stanovisko a riešenie. Oboznámit' liMČ ť. 4 
a obťana. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka č. 257/4/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 4 k žiadosti o osobitnl~ určenie 
prevádzkového času. 

(Stanoviska VMČ č. 4, bod l.v zápisnici); 
Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkového časl , z odboru 
ekonomiky a podnikania, Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 

V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 179/2008 o určeni pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb ha území 
mesta Prešov žiadame Výbor v mestskej časti Č . 4 o stanovisko k žiadostiam na osobitné 
určenie prevádzkového času nad rámec prevádzkového času stanoveného v čl~u 3 tohto 
VZN. 

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

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovateľ návrh prevádzkovf, ho času 

II SISI- bazár odevov, šport. potrieb., Hlavná 13 (vchod z Weberovej) 
PaT lNTERPROFIT S.r.o, 0800 I Prešov 
nová prevádzka 

Po-Pia 

So 

08.30 - 12.00 
2.30 - 17.00 

~9.00 - 12.00 

Stanovisko VMČ ť. 4 - súhlasí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania MsÚ 

Požiadavka Č. 258/4/15 - vo veci stanovísk VMČ č. 4 k žiadostiam z OSMM MsÚ. 
(Stanoviská VMČ Č. 4, bod 2. v zápisnici); 
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č . 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku m~sta MsÚ 
majetkovoprávne oddelenie 

• 	 Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti k odpredaju rodinných domov , na ulici 
Vodárenskej 36,37,38,39 s pozemkom. (M 14703/2014, M9804,9805/;loI5 list 
v archí ve zápisnice). 
Stanovisko VMČ č. 4: Súhlasí podľa odporúťania odboru, pozemok odpredat' 
v súlade s Územným plánom. Znaleckú cenu za odpredaj oboznámit' VMČ. 

• 	 Žiadost' o zaujatie stanoviska - Ul. Hlavná Prešov - žiadost' o prenájom niibytových 
priestorov (M /8698/2015, č.z 105507 list v archlve zápisnice). 
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Stanovisko VMČ č. 4: VMČ odporúča prenajat' žiadatel'ovi s efektívnejšou J)onukou, 
poprípade po odporúčallí majetkovej komisie. 

• 	 Žiadosť o zauJ ahe stanoviska k povoleniu vstupu na mestský pozemok z~ účelom 
realizácie hydrogeologického vrtu na pozemku KNC 14835/148 v lokalile Škára. 
(M/938112015 list v archíve zápisnice). 
Stallovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí. 

• 	 Žiadosť o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na parc. člsle KNC 
3495 na ulici Tarasa Ševčenka. (M/9388/201 5 list v archíve zápisnice) 
Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí. 

• 	 Žiadosť o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na parc. č~sle KNC 
3945/1 na Plzenskej ulici pre fy Contax Sk, S.r.o. (M/l0237/20l5 list v archíve 
zápisnice) 
Stanovisko VMČ č. 4: VMČ nesú/rlasí. 

• 	 Žiadosť o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na parc. č !sle KNC 
241na Baštovej. ulici (M/5362/2015 č.y.l 04642/2015 list v archíve zápisnice) 
Stanovisko VMČ č. 4: VMČ nesúhlas{. 

• 	 Žiadosť o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na parc. č/sIe KNC 
5063121,5063/22 firmou WINBIZ S.r.o. (M/9388/20l5 list v archíve zápisnice) 
Stanovisko VMČ č. 4: VMČ vyjadrí stanovisko po zakreslen{ komunikácie do,mapy. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Požiadavka Č. 259/4/15 - vo veci riešenia problémov z holubmi na ulici MDŽ 
a Požiarnickej ulici. 

(Požiadavky poslancov VMČ, bod l. v zápisnici); 
J. Pani Langová, VMČ Č. 4: 

Riešenie problémov s holubmi na MDŽ a Požiamická ulica. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného pr ostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


Požiadavka Č. 260/4/15 - vo veci prekontrolovania nájomcov bytov na Semiackeho 
povstania. 

(Požiadavky poslancov VMČ, bod J. v zápisnici); 
J. Pani Langová, VMČ Č. 4: 
Byty v správe mesta na Sedl iackeho povstania sú obsadené protiprávne, bolo by vhodné 
aby boli pre kontrolovaný nájomcovia. 
Požiadavku odstúpená na vybavenie MsP v súčinnosti s odborom správy majetku 
mesta MsÚ 
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Požiadavka Č. 26114/15 - vo veci spolupráce OOZPaKS s Gréckokatolíckou charitou 
pri vybudovaní komunikácie Pod Táborom. 

(Požiadavky poslancov VMČ, bod l. v zápisnici); 
l . Pani Langová, VMČ Č. 4 : 
Bolo by vhodné, aby odbor dopravy spolupracoval s Gréckokatolíckou charitou pn 
vybudovaní komunikácie Pod Táborom. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 262/4/15 - vo veci opráv vnútro blokových ciest 4. triedy vo VNlČ č. 4. 
(Požiadavky poslancov VMČ, bod 2. v zápisnici); 
2. Pani Fedorčíková, VMČ Č. 4: 

Opraviť vnútro blokové cesty 4 triedy vo VMČ Č. 4 a to v mesiacoch júl až augU!ít. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ 


JUDr. Beáta Findišová, v. r. 
poverená riadením organi~čno-prá1(neho 

oddelenia MsU 

Spracovala: Iveta Fecková 
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Emil Osavčuk, 


diskusný príspevok odovzdaný na výbore Mé Č. 4, 6, 7, 2015, 


POŽIADA VKY A PODNETY 

al Nedostal som odpovede na ti eto požiadavky: 66/4115 a 195/4/15. 

bI r ~ ~ ~_ na Hlavnej ulici . 
. ----. es 

f
~ 
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dl S tichým sú hlasom políc ie auta stoja na Námestí legionárov. 
Dôkaz: Foto č. l, 2 . 

el Auto, ktoré stoj i na Námestí legionárov od ulice Kpt. Nálepku nesplnia p' ldmienky 

státia v zmys le zákona Č. 8/ 2009 O cestnej premávke. Platené parkovisko je vzd ialene 

ktore bolo po loprázdne. -

Som toho názoru , že nll Námestí legionárov chodníky by nikto nemal [ny využívať 
len chodec, ktorému je chodník určený. Vodiči na Námestí legioná rov b)' mohli na 
chodníku stať len vtedy, ak Im to umllžni zvislé alebo vodorovné doprav,né značenie. 

Chodníky boli vybudované pr" tbodcllv a nie pre autá!? Pretn poslancI! výboru by 
nemal apelovat' na občana aby toleroval státie áut na chodníkoch a parkoviska sú 

polop rázd ne. 

I-j
....--

0i~ 



NAVRHUJEM: 

al Na Námestí legionárov od ulice Masarykovej osadiť betónové kvetináče 

tJ 
I;.v ,;rl t-J "V 
~ 

bi Na ulici Plzenkej predlžiť zabradlie pre M+M Caffe Bar. 

cl Pred SPŠS na ulici Plzenskej osadiť stÍpiky a doplniť obrubníky. 

../r 
~ 

• 

I 
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