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Odpovede na požiadavky. 
 
     Vážený pán poslanec, ospravedlňujem sa za oneskorené stanovisko na Vaše požiadavky 
prednesené na rokovaní mestského zastupiteľstva týkajúce sa obsluhy lokalít Pod Hrádkom 
a Tichej Doliny MHD, ako aj inštalácie automatu na predaj cestovných lístkov na konečnej 
zastávke v Solivare. Odpovede na podobné otázky boli spracované a zaslané na MsÚ v Prešove 
ešte v mesiaci apríl 2014, na základe požiadaviek VMČ. 
     Obnovu obsluhy lokality Pod Hrádkom linkou MHD budeme zvažovať pri príprave zmien 
cestovných poriadkov od septembra 2015. V lokalita Tichej Doliny podľa našich informácií 
zatiaľ nie sú skolaudované cestné komunikácie. Po ich sprevádzkovaní na základe dohody 
s objednávateľom výkonov, mestom Prešov vieme zabezpečiť MHD podľa požadovaného 
rozsahu a kapacít. 
     Osadenie automatu na predaj cestovných lístkov na konečnej zastávke v Solivare je toho času 
pri porovnaní vstupných nákladov a jeho využitia na základe počtu označených lístkov 
neefektívne. V budúcnosti plánujeme zriadiť automat v lokalite pri cintoríne na Solivare, závisí 
to však na realizácii výstavby cintorína a obratiska MHD. 
 
S pozdravom 
 
                                                                                                     Ing. Peter Janus 
                                                                                                     výkonný riaditeľ 
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Váš list číslo l zo dňa 

Vec 
Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 

oddelenie školstva, mládeže a športu 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Vážený pán predseda 
VMČ č.5 

Naše číslo 

E/911-412015 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Mgr. František Macko 
~ 051/3100550 

Prešov 

15.6.2015 

Odpoveď na požiadavku 50/5/2015 

Požiadavka č. 50/5/2015- Ján Dzvoník 
Žiada podať informáciu o využívaní bazéna v ZŠ Májové námestie verejnosťou. 

Vážený pán predseda, 
Na stránke http://zsmajovenampo.edupage.org/text39/? je vyvesený oznam pre 
verejnosť o využívaní školského bazéna v tomto znení: Na rekonštrukciu bazéna pri 
ZŠ Májové námestie 1, Prešov bol poskytnutý ne návratný finančný príspevok 
z európskych štrukturálnych zdrojov. Z tohto dôvodu bude bazén využívaný výlučne 
na vyučovanie žiakov základných škôl. 
Tento pokyn platí 5 rokov po kolaudácii školy. Kolaudácia školy bude uskutočnená 
v roku 2015. 

S úctou 

Na vedomie 

~IEST~ PREŠOV 
M~stsky urad v Prešove 

ODBOR SKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 
Oddelenie škoistva, mládeže a športu 

080 01 Prešov ITl 

PaedDr. &sky 
vedúci odboru 

Msú v Prešove, odbor vnútornej správy, organizačno-právne oddelenie 

l 
l 

i 

l.. 

• 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Slovenská 40, 08001 
Prewv 

Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 5264 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro. vložka Č. 2847/P 

Mestský úrad 
Hlavná 73 
08001 Prešov 

Vaše člslo: 	 Naša značka: Vybavuje: V Prešove dna: 
437/2015 Ing. Tomko 23.07.2015 

Interpelácia VMČ č. S - Požiadavka č. S3/sbs - vo veci opravy objektu bývalých šatni 
futbalového ihriska pri Tajchu I 

I 
Prešov Real, S.LO., správca NP, nemá Iv súčasnosti vorné finančné zdroje na opravu 

nebytového priestoru šatní, z ktorého neplyni žiadny finančný prínos pre vlastníka. 
V súlade s prioritami mesta Prešov na rhujeme zapracovať požiadavku nevyhnutných 

opráv objektu bývalých šatní do PD celé o komplexu s ocenením. Určite je potrebné 
zapodievať sa aj energetickými prípojkami (voda, plyn, el. energia a kanál), etapizáciou 
realizácie celej akcie a hlavne mať prevádzko ateľa požadovaných služieb. 

S pozdravom 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Buzogáň 
konateľ 

ltO: 31722814 Bankové spojenie: 
Dlt: 2020521393 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.• 
It DPH: SK2020521393 pobočka zahraničnej banky 

http:www.presovreal.sk
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Adamková Martina Bc. 

Od: Ing. Mihafová Ingrid [mihalova@tsmp.sk] 
Odoslané: 6. mája 201512:26 
Komu: martina.adamkova@presov.sk 
Kópia: Magda Hallmanová 
Predmet: FW: Požiadavky VMC Č. 5 - april 
Prilohy: PožiadavkLapňl.doc 

Dôležitost': Vysoká 

Požiadavka Č. 65/5/15 vo veci prístavenía kontajnera. ochrannej siete pri detskont ihrisku a osadenia 
stoj.m,) na bicyk le. 

VMC Č. 5 žiada Technick': ~ll.lžbv mesta PrešQY. a.S.: 
- o pristavenie kontajnera z dôvodu potreby vyčistenia plôch NKI' Solivar a vývoz nahromadeného odpadu 
z lokality v blízkosti objektu (:etcmí ( nl Zlatohunská ) - spoločnosť Technické sll1žb~ mesta PresOI • a.s. 
zabezpečí na základe zadania protokolu mesta pristavenie VOK-u v objekte v spolupnidi s mestom, 
OJpoví:d' : zrelalizuje sa v 19.týždni na základe protokolu mesta 

- opravu ochrannej siete pri detskom ihrisku v blízkosti fary v Solivare - uL Solivarská, ktorá sa vo vrchn.::.í 
časli odtrllla od napínacieho drôtu; 
Odpove,ľ: zrealizované 27.04.2015 na základe protokolu mesta 

- žiada o osadenie stojana na bicykle v areáli ZŠ Lesnícka: 
-Odpoveď: zrealizuje sa !ll! základe prolokolu mesta v 20.týždni 

Pekný de" 
fJf 

From: Adamková Martina Bc. 

5ent: Friday, April 24, 2015 2:55 PM: 

To: yyr@dpmo.sk i rladi~l@presoyreaI.Sk ; sekretariat@presovreal.sk ; riaditel@tsmp.sk ; assift®tsmp.sk 

Subjed:: Požiadavky VM Č. 5 - aprn 


Dobrý deň, 

v prílohe e-mailu Vám zasielam požiadavky výboru mestskej časti Č. 5 v mesiaci apríl. 

S pozdravom 

Bc. Martina Adamlrová 
odborná referentka 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor vnútornej správy 
Organizačno - právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 O I PREŠOV 

leI.: 051-3100127 
e-mail: martina.adamkova@presov.sk 
www.presov.sk 

l 
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MESTSKÝ tRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Vážený pán 
Kristián Kriš 
Švábska 45 
080 01 Prešov 

Váš list č'slo ! zo ::Iňa: Naše číslo: Vybavu;e j !irka: Presov. 

R-I004i2015 Mgr_ Grešovál3100206 2005_2015 

Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 48/5/15 

Na základe Vašej požiadavky vznesenej na zasadnutí VMČ, týkajúcej sa podania 

infonnácie k vybudovaniu Street Workoutového ihriska na sídl. Šváby. Vám oznamujeme 

nasledovné: 

Na uvedené ihrisko VMČ č, 5 vyčlenil z rezervy VMČ finančné prostriedky vo výške 

8000 €, Na základe požiadavky Č. 70/5115 v zápisnici z VMČ Č. 5 zo dňa 13.4.2015, kde 

žiadali. aby ihrisko realizovali Technické služby mesta Prešov, a,s_, boli Rozpočtovým 

opatrením Č. 4 zo dňa 5.5.2015 tieto finančné prostriedky presunuté na program 7 -

Všeobecne prospešné služby. 

Pre Vašu informovanosť dodávame, že ak sa začne s realizáciou ihriska investor 

stavby (Mesto Prešov) bude zvolávať výber staveniska, ktorý zadefinuje a urči postup pre 

projektovú a stavebnú prípravú a na ktorý bude pozývať predsedu a aj členov VMČ, Po 

ukončení tohto procesu Vám budeme môcť poskytnúť podrobnejšie informácie. 

S pozdravom ~U~!,;':i'O J~l!tEŠO'/ 
Mestský úrad v Prešove 

0080R STRATEGICKÉHO ROZVOJA 

L'.J~AOV 
r" 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
1. Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov - OVS, organizačno-právne oddelenie 

Mes:sky úrac v Prešove! Hlavná 73 I 080 O; Prescl/1 I Tel,: +421 ;51)3100111 I Fax' +42~ (51)7733665 I E-11a:r: mestc.radnica@pre-sov.sk I 'WW'N presov.sk 

http:presov.sk
mailto:mestc.radnica@pre-sov.sk


MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzieb
 

Oddelenie komunalnych sluzieb a spolocneho obecneho uradu
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

• ve,pan	 • 
Mgr. Peter Krajriak 
predseda VMC c.o 
poslanecka schranka MU 

VM list tislo I zo dr'la Na ~e tislo	 Vybavuje I linka Presov 

T/20 15/4102	 Ing. Seman/lng. Zvolaren 18.5.2015 
051/3100280, 277 

Vee 

Vee 
Vvbavenie poiiadaviek zo zasadnutia VMC c.5 - zo dna 13.4.2015 

Poziadavka c. 47/5/15 - vo veei osvetlenia parkoviska, opravy eesty od MS k ZS 
a omal'ovania pristreskov nad kontajnermi na ul. Vafeckej, 

Osvetlenie parkoviska pri ZS na ul. Vazeckej je vevidencii poziadaviek na doplnenie 
verejneho osvetlenia mesta. Doplnenie v ramci verejneho osvetlenia zabezpecirne po 
vycleneni a schvaleni financneho krytia pre osvetlenie parkoviska a po schvaleni realizacie 
na zasadnuti Mestskeho zastupitel'stva mesta Presov na niektorom zasadnuti v roku 2015 . 

Poziadavku opravit' cestu od materskej skoly k zakladnej skole na ul. Vazecka sme zaradili do 
zoznamu poziadaviek oprav a udrzby miestnych komunikacii na nadchadzajuce obdobie. 
V pripade, ze VMC c.5 zaradi suvislu opravu predmetnej cesty medzi svoje priority a Mestske 
zastupitel'stvo v Presove odsuhlasi potrebne financne krytie, Mestsky urad v Presove 
bezodkladne pristupi k jej realizacii, V roku 2015 VMC c.5 pouzije financne prostriedk y na 
opravu panelovej cesty na ul. Vazecka za bytovkami. 

Poziadavka c. 49/5/15 - vo veci opravy sehodiska a eesty, zleho stavu ehodnika 
a obmedzenia moznosti vstupu vozidiel. 

Opravu predmetneho schodiska pri PKO Svaby, ani opravu chodnika vo vnutrobloku na 
ul. Svabska a ul. Lomnicka, nerna VMC c. 5 vo svojich prioritach na rok 2015 . 
V sucasnosti spravca miestnych kornunikacii realizuje opravy vytlkov miestnych 
kornunikacii na zaklade schvaleneho harmonogramu. Oprava Urxovej ulice je naplanovana 
na 21. kalendarny tyZden. 

Pofiadavka c. 51/5/15 - vo veci opravy komunikacie - ul. Solivarska.
 
Opravu vytlkov v predmetnej lokalite bude spravca miestnych komunikacii real izovat'
 
v 23.kalendamom tyzdni .
 

Peziadavka c. 52/5/15 - vo veci dokoncenia eykloehodnika.
 
Poziadavka nezrozumitel'na . Po upresneni kompetencne priradit' Odboru strategickeho
 
rozvoja.
 

Mestsky urad v Presove I Htavna 73 1080 01 Presov I Tei.: +421(51)3100111 I Fax.: +421(51)7733665 I E-mail: meslo.radnica@presov.sklwww.presov.sk 



Poziadavka c. 54/5/15 - vo veci osadenia bezpecnostneho zabradlia na krizovatke 
Solivarska -Svabska. 

Poziadavka na osadenie zvodidiel od ul. Solivarska pozdlz Svabskej ulice lod. rodinneho 
domu c. 21kvoli bezpecnosti chodcov a ochrane majetku je neopodstatnena, 

Poziadavka c. 58/5/15 - vo veci obnovy nesurodeho asfaltu.� 
Poziadavku na pokladku asfaltoveho krytu v podchode a vo vmitrobloku medzi ul. Svabskou� 
c.78 a predajiiou eBA evidujeme z predchadzajuceho obdobia. V roku 2014 sa zreali zovala 
pokladka asfaltoveho krytu na casti komunikacie, V pripade, ze VMC cA zaradi suvislu 
opravu predmetnej komunikacie medzi svoje priority a Mestske zastupitel'stvo v Presove 
odsuhlasi potrebne financne krytie, odd . KS a SOU bezodkladne pristupi k jej realizacii, 

Poziadavka c. 60/5/15 - vo veci pozvania zastupcov spoI. O.S.V.O comp na rokovanie, 
vycistenie okolia ul, Solivarskej a vyspravky vytlkov, 

Na zaklade pracovneho stretnutia s konat el'mi spol. IL Presov s.r.o., prijimaju pozvanie 
a zucastnia sa rokovania na zasadnutie VMC c.5 v mesiaci jun 2015 .Vycistenie okolia 
Solivarskej ulice pracovnikmi MOS - malych obecnych sluzieb, zabezpecime do konc a jula 
2015. V sueasnosti spravca miestnych kornunikacii realizuje opravy vytlkov miestnych 
komunikacii na zaklade schvaleneho harmonogramu. V mestskej casti Solivar budu prace 
prebiehat' v 23 . kalendarnom tyzdni. 

S pozdravom 
~ ,§ " !E '~ OV 

Mestsky urad v Presove 
OOaOR O~PRAVY , ilVOTHEHO PROSTREOIAA KONUHALHYCH SWiJEB 

, erue ko 1'.3lnyc/J Shlii "~. ebaspck/.llerlO Obecn7":u ~080 01 Presov . GJ 

(~ 
log. Otilia Ferencikova 

veduca oddelenia 
komunalnych sluzieb 

a spolocneho obecneho uradu 
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