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Mesto Prešov 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

Organizačno-právne oddelenie 
Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným vedúcim odborov Msú, 
náčelníkovi MsP 

Váš list čísl o/zo dňa Naše číslo 
V.NY./2015/1626 

Vybavuje/linka 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 7- zo dňa 2.7.2015 
Zápisnica VMČ č. 7 bola na MsÚ doručená dňa 9.7.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 10.8.2015 

re š ov 
9.7.2015 

Požiadavka č. 12117/15- vo veci úpravy vstupov do bytových domov na Karpatskej ulici 
13, 14 a 15. 

Valentín Tomko- na schôdzi obyvateľov bytového domu Karpatská ulict, 13, 14, 15 
sa zaoberali otázkou rekonštrukcie bytového domu, kde padli aj otázky, či sa nedajú vyriešiť 
vchody do bytových domov, do ktorých vedie šikmý a vyvýšený chodník, nr ktorom sa 
v minulosti, hlavne v zimnom období stali úrazy, hlavne u starých ľudí a detí. Nayrhuje, či by 
nebolo možné chodník dvihnúť, alebo vytvoriť bezbariérový prístup do vchodov~ resp. nájsť 
nejaké vhodné riešenie úpravy vstupov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 122/7/15 - vo veci doloženia k betónovému chodníku za1rrávňovacie 

tvárnice na karpatskej ulici 13. 14 a 15. 
Valentín Tomko - pozdÍž bytového domu Karpatská ulica 13 , 14, 15 :'sa nachádza 

betónový chodník, ktorý je paralelne umiestnený s asfaltovým chodníkom l (od stánku 
zmrzliny po novinový stánok), na ktorom parkujú osobné motorové vozidlá. Navrhuje doložiť 
k betónovému chodníku zatrávňovacie tvárnice tak, aby sa mohli vyhnúť pri parkovaní dve 
autá a aby sa zabránilo parkovaniu na zeleni. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie dopravy, životného prostredia a k() munálnych 
služieb MsÚ 

Strana 1/5 



Požiadavka č. 12317/15 - vo veci detského ihriska za stánkom zmrzliny na Karpatskej 
ulici. 

Valentín Tomko- za stánkom zmrzliny je detské ihrisko, ktoré slúži v súčhsnosti ako 
provizórna parkovacia plocha. Chce vedieť, či je stále vedené ako detské ihrisko. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb MsÚ 

Požiadavka č. 12417/15 -vo veci stanovísk VMČ č. 7 k autoumyvárke na UL Cl: ergovskej 
v Prešove, k návrhu zastavovacej štúdie žiadateľa Panagraf 
B.D. s.r.o., Košice, k umiestneniu stavby pre žiadateľa SELL 
Slovakia, s. r. o. Košice, k Polyfunkčnému objektu na 
pozemkoch parc. č. KNC 14302/347 a 14302/348, k. ú. Prešov, 
Sibírska 41A Prešov a k zámeru výstavby pre žiada1 eľa Napoli 
Glass Recycling, s. r. o., Prešov. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku -
Odpoveď na požiadavku č. l 0217/15 - vo veci podania informácie k autoumyvárke na Ul. 
Čergovskej v Prešove. 
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada pri vyhodnotení skúšobnej prevádzky brat' 
dôsledne na zrete[' najmä ochranu obyvatel'ov bytového domu Čergovská 4-8 pred 

vl 
nepriaznivými účinkami spôsobovanými predmetnou prevádzkou i ochranu Z'P. Zároveň 
VMČ už opakovane vyjadruje svoj zásadný nesúhlas k legalizácii čiernej stavby- plničky 
propán-butanovýchjliaš v záujme bezpečnosti obyvatel'ov. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu- Polyfunkčný objekt, Magurská ul., Prešov- stanovisko k návrhu zastavovacej 
štúdie žiadateľa PanagrafB.D. s.r.o., Košice. 
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada mesto dôsledne dohliadnut' mi dodržanie 
podmienky pre spracovanie dokumentácie v zmysle tohto listu, najmä na ,5merovanie 
a trasovania pešieho ťahu, ako aj ponechanie možností pre vytvorenie, resp. vybudovanie 
pešieho chodníka po severnej strane od navrhovaného objektu. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu - Garážovo-parkovací komplex na Sibírskej ulici - žiadosť o stanovisko k 
umiestneniu stavby pre žiadateľa SELL Slovakia, s. r. o. Košice. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a nemá námietky k návrhu umiestnenia 
za podmienky, že novonavrhované riešenie zohl'adní adekvátnu ochranu občanov 

v bytových domoch pri stavbe a pri príjazdovej komunikácii. VMČ zároveň žiada hl'adat' 
vhodnú zelenú plochu pre situovanie športového ihriska ako náhradu za v súčasnosti 
využívanú plochu zelene. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 1 plánovania 
a urbanizmu - Garážovo-parkovací komplex na Vihorlatskej ulici, k. ú. Ľubotice - žiadosť 
o vyjadrenie k zámeru výstavby pre žiadateľa SELL Slovakia, s.r.o. , Košice . 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a nemá námietky k predloženému 
zámeru. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného l plánovania 
a urbanizmu- Polyfunkčný objekt na pozemkoch parc. č. KNC 14302/347 a 143()2/348, k. ú. 
Prešov, Sibírska 41A Prešov- stanovisko k štúdii. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie, zaslané bez info prílohy! 
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Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Oznámenie o začatí územnéao konania 
o umiestnení stavby "2 viladomy Pod Šalgovíkom, Prešov" pre navrhovatel'a Stanislav Lech, 
Dulová Ves, konaného dňa 10.7.2015. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie s konštatovaním, že predseda VMČ sa 
nebude môcť zúčastniť ústneho pojednávania o začatí územného konania. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného - ~~ plánovania 
a urbanizmu - Výstavba parkoviska na pozemku parc. č . KNC 14388/1, k. 1· Prešov -
stanovisko k zá~eru výstav~y pre žiadatel'a Napoli Glass Recycling, s. r. o., Prešoy. v 

Stanovisko VMC č. 7: VMC č. 7 berie na vedomie a upozorňuje, že na zasadnut1f VMC č. 7, 
konaného dňa 4.6.2015 prijal spresnené stanovisko k predmetnej žiadosti. 
Požiadavka daná na vedomie odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ 

Požiadavka č. 12517/15 - vo veci stanovísk VMČ č. 7 k odpovediam na pož iadavky zo 
zasadnutia VMČ. 

Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelen ie dopravy 
a životného prostredia - Odpoveď na požiadavku 6MsZ/2015/148 -vo veci priechodov pre 
chodcov na Sekčovskej ulici. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie a žiada problém bezpečnostiJ dopravy -
vodičov i chodcov na Sekčovskej ulici zohľadniť pri komplexnom riešení bezpečnosti 
dopravy v meste, t. j. mimo finančných limitov výborov mestských časti M~ problémy 
vyústení peších ťahov cez P!}rk Keratsini na Sekčovskú ul. bez nadväzujúceho c{wdní~a na 
strane bývalého objektu HSM k bezpečným prechodom cez frekventovanú cestu VMC č. 7 
už upozorňoval viackrát, aj vzhľadom na havárie, ktoré sa vyskytli 1 na tomto 
neprehľadnom úseku Sekčovskej ul. v dôsledku parkovania na tejto komuniirácii. VMČ 
žiada čím skôr urobiť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy na tejto komun{kácii. 

Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy 
a životného prostredia- Odpoved' na požiadavku č. 6MsZ/2015/136 - vo veci palkovania pri 
poliklinike Wesper. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie a žiada nevyhovujúci stav parkovania 
zohľadniť pri riešení statickej dopravy mesta Prešov. 

Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie komunálr\ych služieb 
a spoločného obecného úradu: 
- Odpoveď na požiadavku č. 5917/15 - vo veci dobudovania verejného o5vetlenia na 
odstavnej ploche Čergovská ulica. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a vo veci dobudovania VO na odstavnej 
ploche na Čergovskej ul. 26,28 predpokladá jednoduché riešenie - do 3 svetelných bodov, 
bez nároku na zaradenie do investičnej výstavby. 

Odpoveď na požiadavku č. 7217115 - vo veci výmeny kovového oplotenia a bránok vo 
vnútrobloku na Sibírskej ulici 20. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a žiada do doby namontťvania sietí 
okamžite demontovať kovovú konštrukciu oplotenia na detskom ihrisku na lll. Sibírskej 
12-38. 

l 

Odpoveď na požiadavku č. 9817115 - vo veci riešenia hlučnosti na ihrisku vo vnútrobloku 
Sibírska ulica 20 až 36. 
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Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a žiada do doby namonto vania sietí 
okamžite demontoval' kovovú konštrukciu oplotenia na detskom ihrisku na UJ. Sibírskej 
12-38. 

Odpoveď na požiadavku č. 84/7115 - vo veci pristavenia kontajnera na plasty na Jmkovičovej 
ulici, upratania komunikácií po zimnej údržbe a opravy 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 dispozícii l vol'né miesto pre Jmiestnenie 
kontajnera. 

E-mailový podnet od p. Onderkovej k urgentnej oprave prasknutej šmýkačky na detskom 
ihrisku za bytovým domom Ďumbierska 20 - 28. 
Stanovisko VMČ č. 7: Predseda VMČ č. 7 informoval o podnete k poškodenej šr{lýkačke na 
ihrisku Ďumbierska 20-28. 
Požiadavka daná na vedomie odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb MsÚ 

Požiadavka č. 12617/15- vo veci stanovísk VMČ č. 7 k odpovediam na pož iadavky zo 
zasadnutia VMČ. 

Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti: 
- Odpoveď na požiadavku 95/7/2015 vo veci prípravy návrhu pre riešenie ~prioritných 
požiadaviek VMČ č. 7 s predpokladanou realizáciou akcií v roku 2016 a výhl'adc vo na roky 
2017a2018. 
Stanovisk,_o VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a konštatuje, že v rámci PlJUŽitel'ných 
PD, VMC č. 7 môže rozhodnúť iba o realizácii detského ihriska f!l. Sibírska 1- )[, realizácie 
2. etapy parkoviska Vihorlatská 23 a Magurská 17, ktoré už VMC zaradil do realizácie na 
r. 2015. Ostatné riešenia v lokalite MČ 7 vyžad~jú ove l' a väčšie finančné zdroje, ~ktoré nie je 
mož'!,é rieš it' v rámci finančných limitov VMC č. 7. Rovnako nie je možné v ráť.ci limitov 
VMC č. 7 riešit' nutné ďalšie finančne náročné, ale potrebné stavby (zastáľkové niky, 
parkovacie plochy k riešeniu statickej dopravy, náročné opravy, či reJronštrukciu 
komunikácií a pod.), preto VMČ žiada, aby sa takéto stavby zaradzovali v rám,r.i plánu IV 
mesta (teda nie cez VMČ č. 7) a zabezpečovala sa pre ne aj nevyhnutná pr~~rava (PD 
a pod.) vrátane odhadovaných nákladov na tieto stavby. 

9dpoveď na požiadavku č. ~7 17/15 - vo veci vybudovania chodníkov od konečne) MHD Pod 
Salgovíkom po budovu HSM a chodníkov prepojujúcich pešie ťahy cez park Keratsini 
a vybudovania krátkeho prechodu nad zvonicou ku komunikácii na Sekčovskej uli ci. 
VMČ č. 7 zastáva rovnaké stanovisko, ako uviedol k bodu č. 5 tejto zápisnice. 

Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti - Odpoveď na !požiadavku 
č. 7 4/7/15 - vo veci žiadosti o zaradenie vyhotovenia prístupovej komunikácie ij plánovanej 
IBV KRUH Sibírska 41A Prešov- stanovisko k štúdii. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie, zaslané bez info prílohy! 
Požiadavka daná na vedomie odboru strategického rozvoja MsÚ 

Strana 4/5 



Požiadavka č. 12717/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 k odpovedi od :ipoločnosti 
EKOPRIM, s. r. o., Prešov a k prenájmu parkovacích plôch 
na sídlisku Sekčov na bývalom CO kryte, Ul. Sibírska. 

Odpoveď od spoločnosti EKOPRIM, s. r. o. , Prešov k požiadavke na odpredaj parkoviska 
v jeho vlastníctve. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a túto ponuku považuje vz.ltl'adom na 
vysokú finančnú čiastku za neadekvátnu. 

E-mailová ponuka od p. Mgr. Matúša Mihálika, Prešov na prenájom parkovacích plôch na 
sídlisku Sekčov na bývalom CO kryte, Ul. Sibírska. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a považuje túto ponuku vzhl'adom na 
využívanie verejných parkovacích plôch pri bytových domoch za neadekvátnu. 

1 

Požiadavka daná na vedomie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Všeobecná požiadavka VMČ č. 7 
Dôrazne žiada, aby pri odpovediach a žiadostiach, zvlášt' k zaujatiu stanoviska) VMČ č. 7, 
adresovaných VMČ, resp. iných písomnostiach, boli prikladané situačné dispozjície - napr. 
mapy z GIS s vyznačením a pomenovaním jednotlivých objektov či orientačných 

bodov. Zároveň oceňuje a kladne hodnotí prácu viacerých útvarov, ktoré už v zmysle tejto 
požiadavky predmetné situačné podklady predkladajú v prehľadnom a dobre čitateľnom 
stave (napr. podklady pri bodoch č. 7, 8 apod.) Za to im vyslovuje poďakovanie. 

Trvalá požiadavka VMČ č. 7 je, aby sa k písomnostiam a rozhodnutiam 
adresovaným VMČ v dokladali situačné schémy a d'alšie nevyhnutn~ podklady 
k rozhodovaniu VMC 7 (teda doklady, ktoré uvádza predložená dokumen/áda, napr. 
rozhodnutia, zmluvy o výpožičke, ap.). 

VMČ č. 7 opätovne požaduje zasielanie žiadostí, stanovísk a iných písomností 
v elektronickej podobe všetkým členom výboru VMČ č. 7 a predsedovi aj v písomnej podobe 
do poslaneckej schránky. 

VMČ č. 7 žiada, aby vydávané stanoviská VMČ č. 7 boli zo s trany mesta 
rešpektované a považované za platné uznesenia. 

Spracovala: Iveta Fecková 

JUDr. Beáta Findišová, v. [
poverená riadením organizačno ·)právneho 

oddelenia MsÚ 
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