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MESTO PREŠOV

e

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ
-oddelenie

rozpočtu, účtovníctva

a miezd

Vážená pani
Ing. Renáta Fedorčíková
Poslankyňa MsZ mesta Prešov
Poslanecká schránka MsÚ
Prešov

Váš list člsla I zo di'ia:

Vybavuje I linka

Naše číslo:

Preklv:

Ing. Jana Šarišská
05 1i3100268

M/2015/

Prešov
07.07.2015

Vec
Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 - odpoved'
Požiadavka
Odpoveď

číslo

127/4/15 - vo veci spracovania

rozpočtu

pre financovanie mestkej

časti

na požiadavku:

prostriedkov, ktoré SÚ v rozpočte mesta Prešov schválené mestským
mesta Prešov pre jednotlivé mestské časti, rozhodujú najmä výbory jednotlivých
mestských častí a to na základe požiadaviek, ktoré sú zapísané v zápisniciach ZO zasadnutí
výborov mestských častL Bez podkladov a požiadaviek doručených z výborov ktorejkoľvek
mestskej časti, vrátane mestskej časti č. 4, je nereálne spracovať žiadaný rozpočet.

O použití

finančných

zastupiteľstvom

V prípade, že sa jedná o finančné prostriedky mimo rámca schváleného jednotlivým mestským
častiam, potom o ich použití rozhoduje priamo mestské zastupiteľstvo mesta Prešov.
Príprava rozpočtu mesta ako aj jeho zmien počas rozpočtového roka sa konzultuje aj s poslancami
mestského zastupiteľstva, kde je priestor na predloženie vlastných návrhov a ich obhajobu. tak aby
mohli byť v konečnom dôsledku schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov.
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rVi8S1<3ký úrad v Prešove

,t':''ln r,)(QNOMIKY" PODNIK~NIA
,)z;~ ,(·;i~'r,;;; rezpočtu

a úč:uvn[ctv?
080 J; Pr33CV
Le.!
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i
Ing . .Tana Šarišská
poverená riadením
oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Na vedomie:

MsÚ ~ organizačný odbor. Hlavna 73, Prešov

Mei>tský" úrad

'I

Pra40va I Hlavná 73 I OSO {li

PľMov 1

I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51}7731665 I E-mail: mesto,radnica@praso'l.sk I www.pr$sov,sk

Mestský úrad v Prešove
Odbor správy majetku mesta
- majetkovo -právne oddelenie -

Vážená pani
Ing. Renáta Fedorčíková
Poslanecká schránka č. ll

Váš list číslo l zo dňa

Naše číslo

M/2015110541
č.z. 10911312015

Prešov

Vybavuje /linka

JUDr. Denisa Končar
051/3100229

14.7.2015

Vec

VEC:
Požiadavka č.ll0/4/15 - vo veci nefunkčných odkvapov na garážach na Šafárikovej ulici odpoveď

Na základe požiadavky č.110/4/15- vo veci nefunkčných odkvapov na garážach na Šafárikovej
ulici si Vám dovol'ujeme oznámiť, že obhliadka sa uskutoční dňa 16.7.2015 na tvári miesta.

S pozdravom

MESTO Jl'RE~O
Mestský úrad v Presov

ODBO!\ SPRÁVY MAJETKU ME TA
080 01 Prešov

"" ~~

JUDr. Miroslav akara
vedúci odboru

Mestský úrad v Prešove 1Hlavná 73 1080 01 Prešov 1Tel.: +421 (51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA
- oddelenie mestského majetkuVážená pani
Ing. Renáta Fedorčíková
predsedníčka VMČ 4
Poslanecká schránka č. ll

Váš list číslo l zo

dňa

Naše

číslo

M/2015/3421
z.: 109850

č.

Vybavuje /linka

Prešov

Ing. Dolhá
051/3100249

13. 07. 2015

Vec

Vec
Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 4 zo dňa 2. 3. 2015

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20. 2.
bol schválený majetkový prevod nebytového priestoru č. 1b o výmere 61
nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom
podlaží
bytového domu s. č.
na Ul. Kúpeľnej 1, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 3648/5, LV č.
v prospech Ing. Jaroslava Miku - M. a M. MOBILGAS. V zmysle vyššie uve!denétlo
uznesenia bola vypracovaná Kúpna zmluva č. 13/2014, na základe
vykonaný prevod vlastníctva v Katastri nehnuteľností.
Pred odkúpením predmetného nebytového priestoru bol Ing. Mika jeho n<>inrr'""'ml
základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1451 zo dňa 3. 1. 2013.
Záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu pre!Vál*k:y
bolo vydané 4. 10. 2013.

pREšOV
v Prešove

ODBOR

akara
vedúci odboru

oso

MAJEIKU MESiP.
'
r11

01 Prešov

Prílohy: Kúpna zmluva 13/2014
Záväzné stanovisko zo dňa 4.10. 2013
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KÚPNA ZMLUVA 13/2014

Výtl čok:-{

Mesto Prešov
PREDÁVAJÚCI:

Mesto Prešov, zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim,
primátorom mesta
Hlavná 73, 080 Ol Prešov
IČO: 327 646
DIČ: 2021225679
Bank. spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
ffiAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
SWIFT: CEKOSKBX
VS: 233 0029892
ŠS: 132014

a
KUPUJÚCI:

Ing. Jaroslav Mika- M. aM. MOBILGAS, r. č.
IČO: 32932308
Trvalé bydlisko:
Miesto podnikania: Odborárska 3, 080 Ol Prešov

uzatvárajú v zmysle zákona č. 18211993 Z. z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov túto kú nu
zmluvu:
Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1.

Predmetom zmluvy je prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prešov:
nebytový priestor č, lb o výmere 61 m 2, nachádzajúceho sa na l. nadzemnom pod aži
bytového domu s. č. 3912 na Ul. Kúpeľnej l, stojaci na pozemku parc. č, KNC 3648/5, L č.
9962, pozostávajúci z predajne, 2 skladov, šatne, kancelárie, soc. zariadenia a sprchy,
spoluvlastnicky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v pod ele
6113783, LV č. 9962,
spoluvlastnlcky podiel na pozemku parc. č. KNC 3648/5 o výmere 871 ml, zastavaná plo~ha
a nádvorie, v podiele 6113783, LV č. !O liS
a kupujúci tieto nehnuteľnosti do svojho vlastníctva kupuje.

Súčasťou nebytového priestoru je jeho vnútorné vybavenie a to: vodovodné, teplonosné,
elektrické, telefónne pripojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné uživanie.

kanalizač

é,

Spoločnými časťami

domu sú: základy, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vch Kly,
schodiská, vodorovné a zvislé konštrukcie, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické prip dky
umiestnené v dome a mimo domu slúžiace výlučne domu.
Spoločnými

zariadeniami domu sú:

výťahy,

domové vybavenie,

sušiareň, kočikáreň,

STA, miest

na bicykle.
Článok II.
KÚPNA CENA

2.1.

Predávajúci predáva

F- MsÚ/SP-01112/1

nehnuteľnosti podľa čl.

l. tejto zmluvy so všetkými súčasťami a

osť

Vyd~ie: l

KÚPNA ZMLUVA 13/2014
Mesto Prešov

Sana
~

prislušenstvom, právami a povinnosťami za cenu 24 SOO € (slovom: dvadsaťštyritislcpäťstv
eur).
Majetkový prevod bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa 20.2.2014,
uznesenlm č. SOl/2014.
Na stanovenie ceny nehnuteľnosti bol spracovaný malecký posudok č. 111/2013 zo
dňa3.10.2013 vypracovaný malcom Ing. Dušanom Kvaskom vo výške 24 SOO €.
Článok ID.

PLATOBNÉPODNUENKY
3.1.

Dohodnutá kúpna cena podľa čl. II. bude uhradená najneskôr do 30 dni od platnosti
tejto zmluvy na účet predávajúceho č. ú. ffiAN: SK12 7SOO 0000 0040 0854 9274
SWIFT: CEKOSKBX, VS: 233 2229892, Ss: 132014, ktorý je vedený v ČSOB, a.s.,
pobočka Prešov.

3.2 .

Za nedodržanie termínu úhrady kúpnej ceny predávajúci účtuje úrok z omeškania vo výške
o 5 percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky
platná k prvému dňu omeškania kupujúcich s úhradou kúpnej ceny.

3.3.

Nesplnenie povinnosti kupujúceho vyplývaJúcich z kúpnej zmluvy, je dôvodom pre
odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Predávajúci má právo vyúčtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške IO %z kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá za
škodu, ktorú predávajúcemu spôsobil porušením právnej povinnosti.

3.4.

Návrh na vklad vlastnlckeho práva podá predávajúci do S dni od vyplatenia kúpnej c ~y
a po pripísanl finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

nehnuteľnosti

3.5.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s prevodom nehnuteľností, t.j.:
- náklady spojené s vypracovanlm znaleckého posudku vo výške 50 € na účet
predávajúceho, ktorý je uvedený v bode 3.1. tejto zmluvy,
- správny poplatok vo výške 66 € spojený s podaním návrhu na v klad do katastra
nehnuteľnosti formou kolkových známok.
Článok IV.

OSOBrnNÉUSTANOVENlA
4.1.

Predávajúci prehlasuje, že predávané nehnuteľnosti sa prevádzajú bez tiarch, okrem
zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastnlkov bytov a nebytových
priestorov v zmysle § 15 ods. l zákona č. 18211993 Z. z. v platnom zneni.

4.2.

Kupujúci vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti je mu dobre známy a že nehnuteľnosti v tomto
stave kupuje.

4.3.

Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle §5 z. č. 182/1993 Z. z. pristupuje k Zmluve o výkone sp ávy
a zaväzuje sa prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa vel'kosti eho
spoluvlastnlckeho podielu. Správcom bytového domu je SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

F- MsÚ/SP-<ll/12/1
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Mesto Prešov
Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.

Vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam so všetkými právami a povinnosť
nadobudne kupujúci, na ktorého tieto nehnureľnosti prechádzajú dňom povolenia vkladu o
katastra nehnuteľnosti. Do tejto doby sú účastníci zmluvy viazani svojimi zmluvnými
prejavmi.

5.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Právne účinky
kúpna zmluva nadobudne dňom, keď Okresný úrad v Prešove, Katastrálny odbor rozh
o povolení vkladu vlastnlckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho.

_,~J
!

5.3.

Dňom

5.4.

Táto zínluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

s.s

Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a to
výhradne formou písomných dodatkov.

5.6.

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva nestanovuje
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

e

povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti konči platnosť Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 1451 zo dňa 3.1.2013.

inak, sa r adia

5.7. Táto zmluva bola vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia sú určeĎ.é
pre Okresný úrad v Prešove, Katastrálny odbor, 2 vyhotovenia obdrži predávajúci a l
vyhotovenie kupujúci.

...L

J

5.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočne určité a
zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu túto
zmluvu vlastnoručne podpísali.

1O. APR. 2014

V Prešove .........................•...

PREDÁVAJÚCI:

KUPUJÚCI:

Mesto Preš
:tast.
. Pavlom Hagyarim
pri;n
orom
mesta
_.

Ing. Jaroslav Mika- M. aM. MOBILG S

F- MsÚ/SP-01112/1

SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJA
oddelenie podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a MIC

Váž. pán
Ing. Jaroslav Mika- M. aM.
MOBILGAS
Odborárska 3
0800 l Prešov
R/14962/2013

Mgr. Daniel Kormoš
~ 05!/3100243

4. IO. 2013

Záväzné stanovisko
k

začatiu podnikateľskej činnosti

a k umiestneniu prevádzky na úzerrú mesta Prešov.

Mestský úrad v Prešove, Sekcia strategického rozvoja - odd. podnikateľskej činnosti
cestovného ruchu a MIC na základe Vašej žiadosti zo dňa 11.09.2013, podľa§ 4 ods. 3
písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadeni v zneni zrrúen a doplnkov a VZN mes
Prešov č. 100/2001 o usmerňovani ekonorrúckej činnosti na úzerrú mesta Prešov vydáv
záväzné súhlasné

stanovisko
k

začatiu podnikateľskej činnosti

a k umiestneniu prevádzky na území mesta Prešov
pre podnikateľa

Obchodné meno/adresa: Ing. Jaroslav Mika- M. a M. MOBILGAS, Odborárska 3, Preš v
IČO:

32932308

Adresa prevádzky:

Kúpeľná

Predmet podnikania:

záložňa,

l, Prešov

predaj priemyselného tovaru, kopírovacie služby

Za podrrúenok:

Povinnosťou

l.

podnikatel'a je:
•
sa k poplatku za komunálny odpad na Sekcii majetkovej a ekonomickej- odd. daní a poplatkov
MsÚ v Prešove, číslo dverí 237 a oznámiť Sekcii strategického rozvoja zrušenie prevádzky.

Prihlásiť

Na vedomie: Sekcia majetková a ekonomická- odd. daní a poplatkov, MsÚ v Prešove

.,..

MESTSKY URAD V PRESOVE
Odbor ekonomiky a podnikania
Oddelenie dan!, poplatkov a podnikania
Hlavmi. 73
080 0 i Presov

Vat. pani
Ing. Renata Fedorcikova
predsednicka VMC c. 4
posianeeka semanka
MsU, Hiavna 73
VM ti Sl cislo I zo dna:

NaSe

~ is lo;

Vybavuje I linka:

Janka Outisova
~ 051/3100242

F/S031/2015-0U

PreSov:

22. 5.201 5

VEe

Odpoved' na poziadavku VMC c. 108/4/15 - vo veci povol'ovania 24 hodinovej
prevadzky v pohostinsJsych prevadzkach v obytnych z6nach.

Na zaklade poziadavky VMC C. 4 zasielame zoznam prevadzok, ktore poskytuju
restauracne, pohostinske sluzby ana ieh uroveii postavenym prevadzkam, ktore maju osobitne
urceny prevadzkovy cas nad ramee clanku 3 ods. 4 VZN mesta Prdov c. 179/2008 0 urceni
pravidiel casu predaja v obehode a casu prevadzky sluzieb na uzemi mesta Presov. Postup
mesta pri rozhodovani 0 osobitnom urceni prevadzkoveho casu a pri rieseni pripadnyeh
st'aznosti na rusenie nocneho pokoja cinnost'ou tej ktorej restauracnej prevadzky je uvedeny
v octpovedi na poziadavku VMC c. 160/4/ 15.
S pozdravom

MESTO PRESOV

Meslsky urad v Pre~ve
OD8DR EKONOMIIY APDDNIKANIA

ocs_..

cianI. pIlIIiatkOlll podnlklru

080 01 Proto.

·7.

lng. Maria Rusinovii
poverena riadenim od boru ekonomiky
a podnikania
Priloha:
- zoznam restauracnyeh prevadzok v ramei obvodu VMC c. 4
Na vedomie:
1. Organizacno - pravne oddelenie MsU v Presove

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA
Oddelenie mestského majetku
Hlavná 73
080 Ol Prešov

Vážená pani
Ing. Renáta Fedorčíková
Predsedníčka VMČ

Poslanecká schránka č. ll
Váš list číslo l zo

dňa

Naše číslo

Vybavuje /linka

M/7223/2015
č. zázn. 95536/2015

Prešov

Magáčová/31 00217

15. 5. 2015

Vec

Požiadavka VMČ 4 č. 114/4/15- vo veci verejného osvetlenia na Kúpel'nej ulici
Na základe Vašej požiadavky č. 114/4/15 -vo veci verejného osvetlenia na Kúpel'nej ulici
Vám zasielame nasledovné stanovisko:
Spoločnosť Gaton centrum, s. r. o., v súlade s vydanými stavebnými povoleniami
č. B/2012/19259-Mk a č. B/2010/9464-Mk zrealizovala verejné osvetlenie na Kúpel'nej ulici,
ktoré je vyvolanou investíciou súvisiacou s výstavbou Obchodno-administratívneho centra,
prístupovej komunikácie a parkoviska.
Dodatkom č. l k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku zo dňa 26. 3. 2015, vyššie
uvedená spoločnosť odovzdala do majetku Mesta Prešov predmetné verejné osvetlenie, ktoré
bolo následne odovzdané do správy spoločnosti O.S.V.O. comp, a. s. a v súčasnosti je plne
funkčné.

S pozdravom

:MESTO PRE~OV
Mestský úrad v Prešove

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA
080 01 Prešov

fM
JUDr.~a~akara

[jJ

vedúci odboru

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk

MESTSKY URAD V PRESOVE
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a kornunalnych sluzleb
Oddelenie kornunalnych sluzleb a spolocneho obecneho uradu
Hlavna 73
080 01 Presov

•

Vaz. pani

•

Ing. Renata Fedorcikova
predsednicka VMC c. 4
poslanecka schranka

VM list tlslo I zo dna

Nase clslo

T/20 15/41 02

Vee
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC

Vybavuje I linka

lng . Cinkanic Brtkova
lng. Zvolaren/Ing. Seman
051/3100278 ,277,280

c.4 -

MU

Presov

14.5.2015

zo dna 2.3.2015

Poziadavka C. 94/4/15 - vo veei zriadenia linky MUD v smere od Holeho ulice na
Okruznu ulicu.
Vasa poziadavka bola zaslana zastupcom spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, a. s. Po
jej doruceni Yam ju nasledne zasleme,

Poziadavka C. 102/4/15 - vo veci porfyrovej dlazby.
Realizacia pokladky porfirovej dlazby v meste Presov prebiehala od roku 1997 do roku 2006
v 6. etapach, Na zaklade stanoviska Spravcu miestnych komunikacii sa zvysili cca. 4 palety
porfirovej dlazby troch roznych vel'kosti a dvoch farieb . Tato dlazba sa dodnes pouziva pri
opravach poskodenych a chybajucich casti v centre mesta.

Poziadavka C. 106/4/15 - vo veci nicenia nadob na odpad zbernou technikou.
Poziadavka bola konzultovana s zastupcarni VMC a bude zabezpecena po vyj adreni sa
stavebneho uradu k predmetu cinnosti a zmene zariadenia.
Poziadavka bola zaslana spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. s., na zabe zpec enie
napravy,

Pofiadavka C. 107/4/15 - vo veci oprav lavlciek vo vnutrobloku Kupel'na - Stefanikova.
Poziadavka na zabezpecenie oprav laviciek bola zaslana spolocnosti Technicke sluzby
mesta Presov, a. s. Podl'a vyjadrenia zainteresovanych oprava laviciek bude zrealizovana
v priebehu mesiacov maj - jun 2015.

Poziadavka C. 111/4/15 - vo veci problemu s kontajnermi na Budovatel'skej ulici

c. 2.

Poziadavka bola konzultovana s zastupcami VMC a bude zabezpecena po vyjadreni sa
stavebneho uradu k predmetu cinnosti a zmene zariadenia.

Poziadavka

c. 112/4/15 -

vo veci osadenia laviciek vo dvore.

Poziadavka na zabezpecenie osadenia laviciek bola zaslana spolocnosti Technicke sluzby
mesta Presov, a. s. Podl'a vyjadrenia zainteresovanych osadenie laviciek bude zrealizovane
do konca mesiaca jun 2015 .
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Poziadavka C. 115/4/15 - vo veei oprav laviciek a dosypania pieskoviska.
Poziadavka bola zaslana spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. s. na zabezpecenie.
Predpoklad realizacie je nasledovny:
- pieskoviska budu prekopane, vycistene a podl'a potreby dosypany piesok, do ko nca
mesiaca april 2015,
- opravy laviciek budu zabezpecene do konca mesiaca maj 2015 .

Poziadavka c. 118/4/15 - vo veei opravy porfyrovej dlazby v centre mesta.
Opravu poskodenych porfirovych dlazdic v centre mesta v nevyhnutnom rozsahu zab ezpecuj e
MsU, oddelenie komunalnych sluzieb a spolocneho obecneho uradu. Prace na oprave dlazby,
boli zacate v 24. kalendarnorn tyzdni v roku 2014 zhotovitel'om beznej udrzby miestn ych
komunikacii, Na realizacii oprav poskodenej a chybajucej porfirovej dlazby v cen tre mesta,
bude zhotovitel' beznej udrzby pokracovat' i v roku 2015 v ramci beznej udrzby mie stn ych
komunikacii.

Poziadavka

c. 119/4/15 -

vo veci zriadenia zastavok MHD na Plzenskej ulici.

Vasa poziadavka bola zaslana zastupcorn spolocnosti Dopravny podnik mesta Presov, a. s. Po
j ej doruceni Vam ju nasledne zasleme.

Pofiadavka

c. 120/4/15 -

vo veci orezania, pripadne odstranenia poskodenych stromov.

Z predlozenej poziadavky nie je zrejme ktore stromy ziadate orezat', pripadne odstranit', ani
v ktorej lokalite predrnetne dreviny rastu,

Pozladavka

c.

121/4/15 - vo veei osadenia zabrany k znemoznenlu nelegalnemu
parkovaniu na Jarkovej uliei.

Odd. komunalnych sluzieb nezabezpeci osadenie zabran na Jarkovej ulici. V pripade
porusovania zakona c. 135/1961 Zb . 0 pozernnych kornunikaciach, pripadne rusenie nocn eho
pokoja, je potrebne kontaktovat' mestsku policiu.

Poziadavka

c.

125/4/15 - vo veei zabradlia na Kupel'ne] uliei, laviciek na Uliei 17.
novembra 82-84.

Zhotovitel' beznej udrzby miestnych kornunikacii odstrani zabradlie na Kupel'nej ulici do 23 .
kalendarneho tyzdila.
Poziadavka na zab ezpecenie presunu laviciek bola zaslana spolocnosti Technicke sluz by
mesta Presov, a. s. Podl'a vyjadrenia zainteresovanych osadenie laviciek bud e zrealizovane
do konca mesiaca april 2015 .

Poziadavka

c. 130/4/15 -

vo veei ostrihania krikov na Pavlovicovom namesti 41-45.

Vasa poziadavka na orezanie krov v lokalite Pavlovicovo narnestie c. 41 - 45 bude preverena
v terene, v pripade opodstatnenosti bude ore zanie krov vykonane v case vegetacie v roku
20 15 v zavislosti od terminu kvitnutia jednotlivych krov .

Poziadavka

c.

131/4/15 - vo veei ostrihania Iistnatych stromov, vyrubu ihlicnanov pri
vehode 116-118 a 118-120 a odstranenia nefunkcnych laviciek.

Orezanie listnatych stromov, ktore rastu vo verejnej zeleni v lokalite ul. 17. novembra C. 166 
118 a 118 - 120 bude vykonane podl'a zakona 0 ochrane prirody a krajiny c. 543/2002 Z. z.,
v case vegetacneho obdobia od 1. aprila do 30 . septembra roku 2015. Odborne orezanie koru n
stromov bude zabezpecene v sulade so Slovenskou technickou normou 83 7010, predmeto m
ktorej je osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie,
V pripade vyrubu drevin je potrebne podat' spravcovi verejnej zelene Navrh na vyrub drevin
vo verejnej zeleni na tlacive, ktore sa nachadza v Kancelarii prveho kontaktu Ms U Preso v na
adrese Jarkova c. 26 alebo na stranke mesta Presov www.presov.sk
Predmetne lavicky v zeleni za restauraciou Hviezda boli ods tranene v mesiaci april 201 5.

Poiiadavka C. 133/4/15 - vo veci riesenia vnUtrobloku.
Spravca verejnej zelene nema v kompetencii osadzovanie zabradli. Z predmetnej pozi adavky
nie je zrejme akym sposobom je travnik poskodzovany, cize nevieme posudit' Ci by osadenie
vegetacnych nadob zabraiiovalo poskodzovaniu travnika.
Poziadavka C. 134/4/15 - vo veci orezania konarov stromu na Plzenskej c. 13-17.
Spravca verejnej zelene bude postupovat' v zmysle odpovede na ziadost' 0 orezanie drevin vo
verejnej zeleni pod c. 284/12650/2015 zo dna 23.2 .2015 , ktora bola ziadatef'ovi p. Brozakovi
dorucena dna 23.2.2015 .
Pozladavka c. 135/4/15 - vo veei opravy ehodnika na Jarkovej ulici 21 a 25.
Oprava chodnika sa toho casu realizovat' nebude. Je spracovana PD na celkovu rekon strukciu
Jarkovej ulice, vcetne chodnikov s terminom realizacie v roku 2016 .
Pozladavka

c.

136/4/15 - vo veei opravy dlazby na Hlavnej uliei pri Bageterii
a chybajuce] dlazby na krfzovatke ulic Svatoplukova
a Hlavna.
Opravu poskodenych porfirovych dlazdic v centre mesta v nevyhnutnom rozsahu zabezpecuje
MsU, oddelenie komunalnych sluzieb a spolocneho obecneho uradu. Prace na oprave dlazby,
boli zacate v 24. kalendarnorn tyzdn; v roku 2014 zhotovitel'om beznej udrzby miestnych
komunikacii, Na realizacii oprav poskodenej a chybajucej porfirovej dlazby v centr e mesta ,
bude zhotovitel' beznej udrzby pokracovat' i v roku 2015 v ramci beznej udrzb y miestnych
komunikacii,
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