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Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
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080 O 1 Prešov 

Váš list číslo I ZO dr'ia Naše čislo Vybavuje I linka Prešov 

1905. 2015 8/9508/2015 Ing. arch . Jáni 15.07.2015 
'@ 3100 276 

Vec Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 5 zo dňa 4. 5. 2015 - odpoved' 

Požiadavka Č. 79/5/15 - vo veci vyriešenia priechodu k obytným domom na ulici Pod Debrami 
zo Z/atobanskej ulice 

Pani Helena Paľová - žiada vyriešiť priechod k obytným domom na ulici Pod Debrami zo 
Zlatobanskej ulice. 

Riešeniu pristupu ulice Pod Debrami z ulice Zlatobanskej a vybudovaniu vlastnej cesty ulice 
Pod Debrami sa v posledných mesiacoch venovalo Mesto Prešov na rôznych úrovniach . z ktorých 
podstatný je záver prešetrenia peticie PET-4-2015 za vybudovanie pristupovej cesty ulice Pod 
Debrami. 

Odpoveď na uvedenú peticiu pripravil Odbor strategického rozvoja. oddelenie investičnej 

činnosti . dňa 17. 6. 2015. V odpovedi Je požiadavka petície na vybudovanie pristupovej cesty 
uznaná za opodstatnenú. aj vzhľadom na to, že komunikácia ulice Pod Debrami je uvedená 
v Záväznej časti platného Uzemného plánu mesta Prešov ako verejnoprospešná stavba. 

Výstavba komunikácie môže byt' realizovaná mestom Prešov alebo iným subjektom (napr. 
vlastnikmi pozemkov, developerom a pod .). V pripade investlcie mesta Prešov je potrebné 
schválenie finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov - na výkup pozemkov. 
na spracovanie projektovej dokumentácie a na vlastnú realizáciu uvedenej komunikácie . 

S pozdravom 

M ESTO PRE~OV 
Mestský úrad v Prešove 

CDIO~ ~lUnlAQ IWIliWI SllVEllrneúllla~ Ú 
080 01 Prešov ~ /~V; ~ 

, ý" 

Ing. arch. Mária Čutkovä 
vedúca odboru UP a SU 
hlavný architekt mesta 
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MESTO PRESOV 
MESTSKY URAD V PRESOVE 

Odbor uzemneho planovania a stavebneho urad u 
oddelenie stavebneho poriadku 

Hlavna 73 080 01 Presov 

Val:. pan 
Mgr. Peter Krajiiak 
Predseda VMC c. 5 
Poslanecka schra nka 

Vas list cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Presov 
8927/2015-Se Seman /kl. 534 11. 6. 2015 

Vee : Poziadavka c. 74/5/15 zo zasadnutia VMC c. 5 - vo veci stavebnych aktivit 
v byvalych verejny ch we na Svabske] uliei 

Na zaklade poziadavky VMC C.S Mesto Presov - stavebny urad Varn predklada 
nasledovne stanovisko. 

Podl'a zistenych skutocnosti na stavbe stavebny urad vydal a dorucil vlastnikovi stavby 
oznamenie 0 zacati konania podl'a § 88 a 88a stavebneho zakona 0 cdstraneni nepovolenej 
stavby resp. 0 dodatocnorn povoleni stavby, vyzva na podanie ziadosti a rozhodnutie 
o preruseni konania a zaroveri bolo vydane tunajsim stavebnyrn uradorn rozhodnutic 
o zastaveni vsetkych stavebnych prac na predmetnom objekte a zaroven bolo zacate 
priestupkove konanie 

ME1Ii 'l~ ft 

S uctou 

uzernneho planovania a stavebneho uradu, 
hlavny architekt mesta 

Na vedo mie : 
1. Mesto Presov - stavebny urad 

Me tsky l1rld v Pre ove 
OOSOR OZEMR~HO PUMOVUIAA STAVESMilIo OIlADU 

080 01 Pr SOy [2 V~ 

lng. arch. Man 
veduca Odbor 



Vá! list číslo l zo dňa: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 

Na§e číslo: 

M/106592/2015 

Vybavuje /linka 

Buzgóová 
05113100228 

predseda VMČ č. 5 
Mgr. Peter Krajňák 
poslanecká schránka č. 
MsÚ 

Prešov: 

14.7.2015 

zabezpečenia prístupu k obytným domom na ulici Pod Debrami- odpoveď 

Na základe požiadavky vo veci zorganizovania stretnutia k alternatíve zalJe<~peč~Jilia 
prístupu k obytným domom na ulici Pod Debrami Vám oznamujeme, že 
vlastníkov bolo zorganizované dňa 6. júla 2015 za účasti poslancov mestskej časti č. 

S pozdravom 
!U:ESTO PIU~ŠOV 

ľv1estský 0rad v Prešnve 
ODBOR SPflÁVY MAJETKU MESTA 

080 01 Prešov [j] 

JUDr. 1roslav akara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Pre§ove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )31 00111 l Fax: +421 (51 )7733665 l E·mail: mesto.radnica@presov.sk l ww.l.<fe•ov.••k 



MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor ekonomiky a podnikania 

Oddelenie dani, poplatkov a podnikania 
Hlavna 73 

080 0 I Presov 

Vat.. pan 
Mgr. Peter Krajnak 
predseda VMC c. 5 
poslanecka schranka 
MsU, Hlavna 73 

V~ list 6sl0 I zo dna: Na~e tislo: Vybavuje ! linka: Prdov: 
F/8803/2015-GU Janka Gutisova 9.6. 2015 

'ii!i' 051/3100242 
VEe 
Odpoved' na poziadavku VMC c. 85/5/15 - vo veci zaslania zoznamu pohostinskvch 
prevadzok na sidl. Svaby a v Solivare v zmysle VZN mesta c. 179/2008 

Na zaklade poziadavky VMC c. 5 zo zasadania dna 4. 5. 2015 zasielame Yam zoznam 
pohostinskych prevadzok na sfdlisku Svaby a v Solivare, ktore maju osobitne urceny 
prevadzkovy cas nad ramec clanku 3 ods. 4 pismo b) VZN mesta Presov c. 179/20080 urce lll 
pravidiel casu predaja v obchode a casu prevadzky sIuzieb na uzemf mesta Presov. 

S pozdravom MESTO PRESOV 
Mesl~ky urad v Pret.ove 

OD80R El<ONOMIKY APOONIXANIA 
QddO'M po danl . ~Iatx~ I podndcar 1Q 

080 01 Presov .7· 

lng. Maria Rusinov3 

poverena riadenim odboru ekonomiky 


a podnikania 


Priloha: 

- zoznam restauracnych prevadzok v nimci obvodu VMC c. 5 


Na vedomie: 
I . Organizacno - pravne oddelenie MsU v Presove 



I 

!•••! PocetZoznam rcstauracnych. pohostinskych prevadzok a hem! - osobitne . 
stnin:urcenie prevadzkoveho casu podl'a 61. 4 ods. 3 VZl\ c. J 79/2008 I 

VYBOR V MESTSKEJ CASTI c. 5Mcsto Presov 

1. Restauracia PLAZA BEACH Solivar, Kutuzovova 4 
restauracia, bouling 

2 Restauracia SPORT PUB, l\am. osloboditel'ov J 
restauracia 

3. Kaviaren PAGANINI, Pri mlyne 15 
kaviaren 

4. Hostinec KLEOPA TRA, Solivarska 100 
pohostinstvo 

5. SAMBA Svabska uL 
kaviaren 

6. Kaviaren POKEC MUSIC, Sv!tbska u1. 
kaviaren 

7. Hostinec U GREKA Svabska 16 
pohostinstvo, 

hostinec 

herna 

8. Restaunicia LA ClJCARACBA, Svabska 16 
restauracia 

9. JOKER CLUB, Svabska 29 
bar 

10. Kaviaren RIO CAFFE. Svabska 411A 
kaviareil, hen)a 

II. Bar - Berna VIX PUB, Svabska 47A 
bar, herna 

12. RIO bar, Svabska 80 
restaunlcia 

Ne-Sl 

Pia, So 


Po 

l\e
Pia, So 

Po- Pia 
So. Ne 

Po - 131 
Pia, So 
l\e 

Po-St 
Pia, So 
l\e 

Po - Ne 

Po - St 

Pia, So 


Ne 
Po - So 
l\e 

Po - Ne 

Po - l\e 

- Pia 

So, Ne 


09.00- 2300 
09.00 - 24.00 

10.30 - 23.00 
10.30 - 24.00 

non stop 

09.00 - 22.00 
09.00 - 23.00 

10.00 - 24.00 
15.00 - 24.00 

13.00 - 24.00 
1400- 02.00 
14.00 - 24.00 

0900 - 22.00 
0900 23.00 
09.00 2200 
14.00 02.00 

10.30 ···24.00 
10.30 01.00 

17.00 - 23.00 
08.00 - 2400 
10.00 2400 

10.00 24.00 

J LOO OLOO 

11.00 23.00 
17.00 23.00 

http:1400-02.00


, 
·I~~ PARK KUlLTURY AODDYCHUW~' 'h f 

~ c_ r ,'1'; 


! Yt:.:--" , _:E:'!1""'-'V"rJ.á č." 50 • 080 O ~ .. ~e_~o>'V~._., 

tel.: 051/7723741 

7723742 
 Titl. 


fax: 051/7732 294 
 PaedDr. JoufSmetaDa 
Prednosta MsÚ 
Hlavná 76 
080 Ol P relo v 

!>mov, 30.7.2015 

vÁS LIST ZNACK.V: zo DJ'lA: NASA ZNACKA; VYBAVUJE: 

Vec.: 

Odpoved' poiiadavku 6MsZl2Ol5/l68 

Park kultúry a oddychu je jedinou mestskou príspevkovou organizáciou. Jeho poslaním je 
zabezpečovať kultúrno-osvetovú činnost' pre občanova vytvárať podmienky pre združenia a 
skupiny na rôznu krúžkovú a klubovú činnost' v priestoroch, ktoré má v správe od mesta. Na 
takéto aktivity slúži aj Kultúrny dom Solivar. Nalim úsilím je rekonltrukcia tohto objektu. 
nakoľko hlavne strec.ha je v havarijnom stave. 

Na Vdu interpeláciu ohľadom moŽllosti osadenia bankomatu na tomto objekte 
predkladáme stanovisko s nasledujúcim zdÔvodnením: 
- každý bankomat si vyžaduje pomerne veľkú obslužnú časť v priestore za sebou. Keďže 
pripadné osadenie bankomatu by bolo reálne iba od ul. Solívarskej kde sa !IlIChádza veľká sála, 
veľmi by to ~i1o jej vnútorné dispozície. 
- v prípade získania investlcíi by sme chceli upraviť aj fasádu a vymeniť okná za okná iného 
tvaru a rozmerov. 

Z uvedených dôvodov nepokladáme za optfmálne riešenie osadenie 8ankomatu na tomto 
objekte. 

Odpoved' IIa iIIterpeláciu Mgr. Petra Krajláka MMsZl2Ot5/189. VMČ 86/5/15 

Dňa 27.7.2015 na stretnuti v PKO za pritomnosti: Barbora Simková, Jana Frajkoroyá
Soľnobanský čipkársky cech Istel a Ladislav K.í§eľák, Jozef Kačala -PKO sa prejednali otázky 
spolupráce PKO a ste s nasledovným výsledkom: 

Od septembra 2015. na základe zmluvy a podľa harmonogramu. sa budú členovia 
tipkárskeho cec.hu schádzať v Kultllrnom :z.ariadeni Solivar, kde im bude poskytnutá miestnost' 
nielen na stretnutia, ale aj na krúžIcovú činnosť s miadými čipkármi. Osobitne im bude 
poskytnutý priestor na odkladanie čipkárskeho náčinia. Zmluva o spolupráci bude vypracovaná 
do konca augusta 2015. 

http:strec.ha


Od januára 2016 sú ste ponúknuté priestory v reštaurovanom zariadení PKO na 
Exnárovej ulici. Po exkurzií priestorov /27.7. 2015/ zástupkyne see uvítali túto možnosť aj v 
rámci rozšírenia krúžkovej činnosti s mladými čipkármi z okoli\5'ch základných škôl. 

S pozdravom 
I 

I 
,
'\ .... 

, , ~' 
. ~ \

Mgr. ~di$~~eľák 
riaditeľ PKO "' Park kuh0~y a oddychu 


Hlavná Č. 50 

PREŠOV
I 
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Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Pľedseda vMč č.5
Mgr. Peteľ Krajňák
Poslanecká schľánka
MsÚ
hlavná č.73

Váš list čĺslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka: Prešov:

P120151701110 Bc.Kmec L. 28.05.2015

Vec: Pľipomĺenka vMč č.5 _ odpoved'

Pripomĺenka č.88/5/15 - vo veci odstľánenia nefunkčnej telefónnej búdky na Námestí
osloboditel'ov.

VMC č,5 žiadą odstrániť nefunkčnú telefonnu búdku na Námestí osloboditeľov.

Príslušníci Mestskej polície Pľešov vykonali kontľolu nefunkčnej telefónnej búdky
v Pľešove na Námestí osloboditel'ov, kde vec bola zdokumentovaná a následne bol
oboznámený vlastník telefónnej búdky fiľma Slovak Telekom Bľatislava. Zodpovedná osoba
fi.my Slovak Telekom pľe Prešovský kľaj p.Bialončík uviedol, že po konzultácii z ústredím
fiľmy Slovak Telękom v Bľatislave tęlefónnu búdku v čo najkľatšom moŽnom čase odstránia.

NIES i.J Pl! ľ. i ) r
\'IESTSKÄ PoĹruiA

(}8o 66 pReŠov-
l]l' larkc.';ĺ:] 5

v

Ján
náčelník MsP

Na vedomie : odboľ organizačný

l\.4estská políciav Prešove lJarková24 l080 01 Prešov lTe|.:+421 (51)77 32670lFaX:+42'| (51)31 00 354 lE-mail: mestska.policia@presov.sk lW'presov.sk



MESTO PRESOV 

Mestskj urad v Presove 


Odbor uzemneho planovania a stavebneho uradu 

Oddelenie lizemneho planovania a urbanizmu 


Hlavna 73, 080 01 Presov 


VMC 15.5 
Poslanecka schranka predsedu 
Mgr. Peter Krajnak 

Vybavuje llinka Presov
Vas list cislo I zo dna 

Ing.arch.Ligus/211 Pre~ov 22.6.2015 

Vee _ 
Odpoved' na poziadavku VMC c. 75/5/15 

Poziadavka C. 75/5/15 -yo veci vYsadby novych stromov na Solivarskej a Svabskej ulici. 

Pan Pavol Straka -upozomil na vyschnute stromy v nimci nedavno vykonanej liniovej vysadby 

zelene na Solivarskej ana Svabskej ulici a ziada stanovit' termin vysadenia novychjedincov. 


Na vysadbu stromov, realizovanu v roku 2014 na Solivarskej a Svabskej ulici, bola uzavreta 
zmluva 0 dielo, na zaklade ktorej poskytol zhotovitef 5 rocnu zarucnu dobu na vykonane 
prace. V tejto lehote bude nahradna vysadba vykonavana v na vysadbu vhodnych obdobiach 
roka, t.j. v jesennych a jarnych mesiacoch. Oddelenie uzemneho planovania a urbanizmu 
vykona kontrolu vysadenych drevin najblizsie v septembri toho roku, aby bola zabezpeeena 
potrebna nahradna vysadba v jesennych mesiacoch roku 2015. 

S pozdravom 

MESTO PRE~O" 
MestskY urad v Presov,,: 

GOBOR U9KBlD PLiII01AliIA1SlllE1KtHG URlO~. /b/.;-
080 01 Pre~ov ~~r 
Ing. arch. Maria Cutkov( 

veduca Odboru uzemneho planovania 

a stavebneho uradu, 

hlavny architekt mesta 


Mestsky urad v Presove 1 Hlavnil 73108001 Presov 1 Tel.: +421(51 )3100111 I Fax.: +421(51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
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MESTO PRESOV 

MestskY urad v Presove 


Odbor uzemneho phinovania a stavebneho uradu 

Oddelenie uzemn6ho phlnovania a urbanizmu 


Hlavmi 73, 080 01 Presov 


VMG c.5 
Poslanecka schranka predsedu 
Mgr. Peter Krajnak 

Nase cislo Vybavuje llinka Presov
Vas list cislo I zo dna 

71- 10 J.6t..-/J..{H(' Ing.arch.Ligus/211 Pre~ov 22.6.2015 

Vee 
Odpoved' na poziadavku VMC c. 90/5/15 

Poziadavka C. 90/5115 -yo veci predlozenia VMC c. 5 zoznamu navrhovanych zmien t,Ykajucich sa 
uzemia mestsk<:ti casti c. 5 po zosumarizovani mivrhov zmien v Uzemnom pUllle mestaPresov.! 
Stanovisko VMC c. 5 k navrhovanej zmene Uzemneho plAnu mesta Presov v r. 2015: 
VMC c. 5 ziada odbor uzemneho plAnovania a stavebneho uradu :-oddelenie uzemneho pianovania a 
urbanizmu, aby po uplynuti terminu na podavanie navrhov a zosumarizovani mivrhov zmien v 
Uzemnom plane mesta Presov, predlozil VMC zoznam navrhovanych zmien t,Ykajucich sa uzemia 
mestskej casti c. 5 a prislusni zamestnanci prisli odprezentovat' tieto navrhy obyvatel'om na 
zasadnutie VMC. 

Spracovany navrh zmien a doplnkov uzemneho planu bude v sulade so stavebnym zakonom 
zverejneny po dobu 30 dni, v ramci ktorYch bude aj verejne prerokovanie pristupne pre 
vsetkych obyvatefov mesta. Oddelenie uzemneho planovania a urbanizmu planuje aj 
prezentaciu navrhu pre clenov jednotlivych vyborov mestskych casti pred jeho zverejnenim. 
o jednotlivych terminoch budete informovanl prlslusnymi oznameniami a pozvankami. 

S pozdravom 

MESTO PRESOV 
MestskY urad v Presove 

ODBOR ~ZE.NEHO PlANOVMIlA STAVEINtHO URAOU d //. 
080 01 Presov ~cf:1!4!r 
Ing. arch. Maria Cutkova 
veduca Odboru uzemneho planovania 
a stavebneho uradu, 
hlavny architekt mesta 

Mestsky urad v Prel\ove I Hlavna 731 080 01 PreSov I Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)n33665 I E-mail: mesto.radnica@presov.skl www.presov.sk 

http:www.presov.sk
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MESTO PRESOV 

MestskY urad v Presove 


Odbor iizemneho phinovania a stavebneho iiradu 

Oddelenie lizemneho phinovania a urbanizmu 


Hlavmi 73,08001 Presov 


VMC c.5 
Poslanecka schranka predsedu 
Mgr. Peter Krajriak 

Vybavuje llinka PrewvVas list cislo I zo dna Na~e cislo 

.~ - '016'1/ J.oI[ Ing.arch.Ligus/211 Presov 22.6.2015 

Odp'f:-3ed' na poziadavku VMC c. 91/5/15 

Poziadavka C. 91/5/15 -yo veci konzultacie a riesenia pripadnych zmien a doplnkov uzemm5ho planu 
pre lokality VMC C. 5. VMC C. 5 ziada 0 konzultacie a riesenie pripadnych zmien a doplnkov 
uzemneho planu pre lokality: 
1. Stavenee (celkove riesenie uzemia a zadefinovanie trasy hlavnej obsluznej komunikacie); 
2. uf. Lidiekci -ufo Gapl'ova (vytvorenie komunikacie); 
3. Tielui dolina -ufo Jesenna (zadefinovanie novej obsluznej komunikacie v predlzeni cesty 

zo Sigordu; : 


4. uf. Pod Debrami (zadefinovanie cesty a okoliteho ilzemia aj vzhl'adom na mozne zacatie t'azby 

soli); 


5. uf. Zfatobanskci (zadefinovanie zamysl'anej trasy cyklochodnika pozdlz ulice); 
6. zadejinovanie trasy stavby Cyklozeleznicka -Presov -Zfata Baiia (cyklochodnika) od ul. 
Zlatobanskej smerom k k. u. Dulova Yes. 

Z uvedenych poziadaviek su poziadavky c. 1, 3, 4 a 6 uz sucast'ou platneho uzemneho 
planu mesta Presov, poziadavky c. 2 a 5 prijimame ako novy podnet na zapracovanie do 
navrhu zmien a doplnkov. 
Spracovany navrh Zmien a doplnkov 2015 uzemneho planu bude v sulade so stavebnym 
zakonom zverejneny po dobu najmenej 30 dni, v ramci ktorYch bude aj verejne prerokovanie 
pristupne pre vsetkych obyvatel'ov mesta. Oddelenie uzemneho planovania a urbanizmu 
planuje aj prezentaciu navrhu pre clenov jednotlivych vyborov mestskych casti pred jeho 
zverejnenim. 0 jednotlivych termfnoch budete informovani prislusnymi oznameniami 
a pozvankami. 

S pozdravom 
MESTO PRESO' 

MestskY urad v Presove //r::--
DOlOR UNatO PWOVAIIA ASTAVEBMtKb URAIR!..v/ /~ 

080 01 Prdov ~ 
Ing. arch. Maria Cutkova 
veduca Odboru uzemneho planovania 
a stavebneho uradu, 
hlavny architekt mesta 

Mestsky urad v Prewve I Hlavna 731 080 01 Prewv I Tel.: +421(51)3100111 I Fax.: +421(51)77336651 E-mail: meslo.radnica@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
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MESTSKY ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


--~ _~_ -~._...... ... .... - ..._ ... _-
Vážený pán 
Mgr. Peter Krajňák 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 

Váš list č:slc I LO dň.!' Prešov; 

R-I004/2015 p, Fabul'a/3! 00258 26,052015 
Vec 
Odpoveď na požiadavku Č. 84/5/15 vo veci rozšírenia cestnej komunikácie na uliciach 
Lidická - Gápl'ová, Ticha Dolina - Solivarská a pozdÍž Zlatobanskej ulice 

Na základe Vašej požiadavky vznesenej na zasadnutí VMC. týkajúcej sa rozšírenia 
cestnej komunikácie na ulíciach Lidická - Gápl'ová, Ticha Dolina - Solivarská a pozdíž 
Zlatobanskej ulice uvádzame nasledovné: 

Mesto Prešov ~ aSR, odd, investičnej činnosti na základe Vašej predošlej požiadavky 
riešilo rozšírenie časti ulice Gapl'ovej aje Vám známy riešený úsek, na ktorý bola 
vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v roku 2012. 

Výbor mestskej časti č, 5 nevyčlenil na túto stavbu finančné prostriedky z rezervy 
VMC na rok 2015 z dôvodu výšky preukázaných nákladov v DSP potrebných na realizáciu. 
Poznamenávame, že DSP technicky rieši rozšírenie len vexistujúcej šírke komunikácie, 
V prípade, že budeme zabezpečovať projektovú prípravu pre Varni požadovaný rozsah, je 
potrebné zvážiť aj to, že bude potrebné nájsť nemalé finančné prostriedky potrebné na 
maíetkovo-právne vysporiadanie, ktoré je otázne, nakoľko komunikácie nic sú vedené 
v Smernom územnom pláne Mésta Prešov ako verejno-prospešné stavby. 

Čo sa týka komunikácií ulíc Tichej Doliny - Solivarskej a Zlatobanskej Mesto Prešov 
nie je ich vlastníkom (vlastníkom je PSK), V prípade, že budú schválené finančné prostriedky 
na projektovú prípravu, majetkovoprávne vysporiadanie a realizáciu prác naše oddelenie 
pristúpi k zabezpečeniu výstavby cyklochodníka, !'tIESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 
ODaOR STAATfGICi~ÉHO ROZVOJAS pozdravom 

Li] 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov - avs, organizačno-právne oddelenie 

2, MsÚ Prešov ODŽP a KS, aDŽP 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Vážený pán 
Mgr. Peter Krajňák 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 

Vaš list číslo i zo dňa Vybavuje! linka Prešov 

R-I00412015 p, Fabural3! 00258 26,052015 
Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 87/5/15 - vo veci poskytnutia záverečnej správy 
archeologického výskumu na cintoríne Šváhy a zorganizovania verejnej prezentácie 

~a základe Vašej požiadavky vznesenej na zasadnutí VMC, t)'kajúcej sa poskytnutia 

záverečnej správy archeologického výskumu z dôvodu jeho ukončenia na cintoríne Šváby a 

zorganizovania verejnej prezentácie uvádzame nasledovné: 

Výsledky záchranného archeologického výskumu zo stavby: "Mests/'ý cintorín 

Prešov - Šváby, J. etapa - čast' A" sa nachádzajú v archíve KPlJ v Prešove. archíve 

spracovatera výskumu Archeologická Agentúra S,LO. BA a taktiež v archíve na odbore 

strategického rozvoja - OIC MsÚ v Prešove, kde je možné do nich nahliadnuť. 

Čo sa týka zorganizovania verejnej prezentácie oznamujeme Vám. že naše oddelenie 

nie je odborne ani personálne vybavené na odprezentovanie výsledkov archeologického 

výskumu a zároveň nemá vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie takejto prezentáeie 

Archeologickou agentúrou Bratislava, ktorá tento výskum realizovala. 

Informácia o vykonanom výskume v území bude prezentovaná návštevníkom areálu 

cintorína v rámci inľormačného systému pripravovanej novostavby (momentálne prebieha 

aktualizácia PD). MES·J5.'O I"REŠO"'" 

Mestský úrad v Prešove 


OOBOR STRATE ICKÉHQ ROZVOJA

S pozdravom 

OBC ',Prešov U; 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov - OVS, organizačno~právne oddelenie 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych slufieb� 

Oddelenie komunalnych slufieb a spolocneho obecneho uradu� 
Hlavna 73� 

080 01 Prasov 

•� ve, pan • 
Mgr. Peter Krajnak 
predseda VMC e. 5 
poslanecka schranka MsU 

Vas ust Cislo i zo dna NaseCislo� Vybavuje f finka Presov 

T/2015/4\02 Ing. Seman/lng. Zvolaren 30.6.2015 
05li3 I00280,277 

Vec 
Vybavenie Doiiadaviek zo zasadnutia VMC c.5 - zo dna 4,5.2015 

Poiiadavka c. 72/5/15 - vo veci umiestnenia nadob na psie exkremnty v Solivare a na 
sidlisku Svaby. 

Odpad - psie exkrementy su v zmysle platnych nariadeni a katal6gu odpadov urcene ako ostatny 
bezny odpad, ktory je mozne likvidovat' v rarnci zmesoveho komunalneho odpadu. 
Z tohto dovodu nie je potrebne doplriar' oddelene specialne nadoby na psie exkrementy. Tento 
odpad mozno davat' do vsetkych nadob na odpad, umiestnenych na verejnych priestranstvach, t.j. 
kose na odpadky pri ehodnikoeh, parkoviskach a komunikaciach, nadob - kontajnerov na odpad 
pri bytovych domoeh a aj do tzv. KUKA nadob pre odpad z rodinnych domov. 

Poiiadavka C. 78/5/15 - vo veci vymeny stlpov verejneho osvetlenia na ulici Na brehu, 
Vymena starych, opotrebenych a prehrdzavenych stlpov verejneho osvetlenia je rozdelena na 
niekol'ko rokov, podl'a technickeho stavu tychto zariadeni. Prevadzkovatel' verejneho osvetlenia 
rna spracovany harmonogram vyrneny nevyhovujucich stoziarov, (aj starsich ako 40 rokov) a podl'a 
vyclenenych a schvalenych financnych prostriedkov bude zabezpecovat' ich vymenu, 

Poiiadavka C. 81/5/15 - vo veci obnovy asfaltu na medzi Svlibskou ulicou 78 a predajiiou CBA. 
Na poziadavku uz bolo v minulosti odpovedane. Poziadavku na pokladku asfaltoveho krytu 
v podehode avo vnutrobloku medzi ul. Svabskou 10.78 a predajriou CBA evidujeme 
z predchadzajuceho obdobia, V roku 2014 sa zrealizovala pokladka asfaltoveho krytu na casti 
komunikacie. V pripade, ie VMC c.4 zaradi suvislu opravu predmetnej kornunikacie medzi svoje 
priority a Mestske zastupite!'stvo v Presove odsuhlasl potrebne financne krytie, odd. KS a SOU 
bezodkladne pristupi k jej realizacii, 

Poziadavka c. 82/5/15 - vo veci e-mailovej poiiadavky od pan a Jozefa Kaspera. :'::::0:''''' specifikaciu poziadavky - "7m,rer~/7 

.] i - -: "; \1 I 

Ing, OtiJia Ferencikova 
veduca oddelenia 

kornunalnych sluzieb 
a spolocneho obecneho uradu 
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