
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 1;°;1 Odbor vnútornej správy 
Organizačno - právne oddelenie 

Mesto Prešov Hlavna 73 
080 01 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným vedúcim odborov 
a náčelníkovi MsP 

Váš list čislolzo dňa 	 NaSe číslo Vybavuje/ linka Prešov 
V.NY.120IS/869 11.8.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 - zo dňa 3.8.2015 
Zápisnica VMČ č. 5 bola na MsÚ doručená dňa 11.8.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 11.9.2015 

Požiadavka Č. 148/5/15 - vo veci riešenia zatekania pivničných priestorov a predloženia 
kompletnej dokumentácie týkajúcej sa stavebného konania. 

Pani Margita Benková: 
a) žiada o riešenie vzniknutej a dlhodobo pretrvávajúcej situácie so susedmi vo veci zatekania 
pivničných priestorov jej rodinného domu na Urxovej ulici (zdroj má byť žumpa a bazén) zo 
susedného pozemku patriacemu rodine Škripkovej ; 
VMČ Č. 5 žiada Oddelenie stavebného poriadku o zorganizovanie stretnutia a riešenie 
požiadavky pani Margity Benkovej z ul. Urxovej vo veci údajného zamokrenia jej domu 
vodným zdrojom zo susedovej parcely; stretnutie na ul. Urxovej žiadame vykonať 
do 30.8.2015 s vyrozumením a účasťou dotknutých susedov. 
b) 	žiada Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Oddelenie stavebného poriadku 

MsÚ v Prešove o dodanie kompletnej dokumentácie týkajúcej sa stavebného konania, kde 
bol v roku 2014 vykonaný štátny stavebný dohľad. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného 

poriadku MsÚ. 


Požiadavka Č. 149/5/15 - vo veci čistenia a dezinfekcie zastávok MHD na sídlisku Šváby. 

Pani Marta ledináková - žiada ukončiť čistenie štyroch zastávok MHD na sídlisku Šváby 

(zast. Švábska a Lomnická) a žiada podlahu zastávok vyčistiť a vystriekat' dezinfekčnými 

prostriedkami. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ. 


Požiadavka č. 150/5/15 - vo veci vykosenia mestského pozemku na ul. Pod Hrádkom. 

Pán Tomáš Kolárik - žiada vykosiť zarastený mestský pozemok bývalých nájomných 

bytoviek na ulici Pod Hrádkom. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ. 
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Požiadavka č. 151/5/15 - vo veci odstránenia čiernych skládok pri cintoríne na 
Sol'nobanskej ulici a monitorovania danej lokality. 

Pani Martina Schläsingerová - žiada odstrániť čierne skládky v okolí cintorína na 
Sol'nobanskej ulici a následné monitorovanie tohto priestoru (slepá ulička pri cintoríne vedúca 
k záhradkám). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru mestskej polícii. 

Požiadavka č. 152/5/15 - vo veci možnosti odpredaja pozemku vo vlastníctve p. Pal'ovej. 

Pani Helena Pal'ová - informovala, že je ochotná za l € odpredať svoj pozemok mestu Prešov 

určený na vybudovanie cestnej komunikácie v tomto priestore. 

Požiadavka odstúpená na vedomie odboru správy majetku MsÚ. 


Požiadavka č. 153/5/15 - vo veci zjednotenia prevádzkových časov jednotlivých 
prevádzok na sídlisku Šváby. 

VMČ Č. 5 žiada zjednotiť prevádzkové časy reštaurácií, barov a pohostinských 
zariadeni na sídlisku Šváby, a to nasledovne: v pondelok - štvrtok a nedel'a do 22,00 hod. ; 
v piatok a sobotu do 23,00 hod. ; za týmto účelom žiada písorrmé stanovisko MsÚ k riešeniu 
tejto problematiky a prípravu konkrétnych krokov vrátane stretnutia členov VMČ Č. 5 
s prednostom MsÚ a kompetentnými zamestnancami mesta. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru ekonomiky a podnikania v súčinnosti 
s prednostom MsÚ. 

Požiadavka č. 154/5/15 - vo veci opravy chodníka na Palackého ulici. 
VMČ Č. 5 žiada opravu chodníka na Palackého ulici (oproti CZŠ sv. Gorazda, pred 

p. Priesterom). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ. 


Požiadavka č. 155/5/15 - vo veci výstavby chodníka na Solivarskej ulici. 
VMČ Č. 5 žiada výstavbu chodníka na ul. Solivarská pri Kleopatre. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 156/5/15 - vo veci úpravy koryta Sol'ného potoka na ulici Padlých 
hrdinov. 

VMČ Č. 5 žiada opravu - úpravu koryta Sol'ného potoka na ulici Padlých hrdinov (pri 
dome p. Tudora). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného 
poriadku MsÚ. 

Požiadavka č. 157/5/15 - vo veci zasielania odpovedí na požiadavky občanov členov 
VMČ č. 5. 

VMČ Č. 5 žiada zasielať členom VMČ odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutí 
VMČ Č. 5, a to v súlade so smernicou primátora Č. 30. 
Požiadavka odstúpená na vedomie odborom MsÚ a mestskej polícii. 

Požiadavka č. 158/5/15 - vo veci vyčistenia koryta Sol'ného potoka. 
VMČ č. 5 žiada vyčistiť koryto Sol'ného potoka od Švábskej ulici (most pri Grekovi) 

po ústie do rieky Sekčov a v hornej časti od mosta na Zlatobanskej ulici po ulicu Pri hati . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 
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Požiadavka č. 159/5/15 - vo veci zabezpečenia praktickébo lekára v ambulancii 
v objekte zdravotného strediska na námestí osloboditeľov. 

VMČ Č. 5 na základe požiadavky občanov VMČ Č. 5 žiada zabezpečiť praktického lekára pre 
dospelých v objekte zdravotného strediska na Námestí osloboditel'ov č.15, kde po odchode 
MUDr. Sedlákovej a MUDr. Ryníkovej ostali prázdne ambulancie a občania sú ako ich 
pacienti nútení dochádzať na sídlisko Sekčov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie spoločnosti Prešov REAL, s. r. o. 

Požiadavka č. 160/5/15 - vo veci predloženia zmluvy s EuroAWK, platného systému 
pravidelnej údržby zastávok MHD, rozpisu jednotlivých 
existujúcich zastávok MHD, rozpisu správcovstva 
jednotlivých objektov a výmeny rozbitých výplní 
a omaľovania zastávky MHD na Lomnickej ulici. 

VMČ č. 5 žiada predložiť v súčasnosti platný systém pravidelnej údržby a monitorovania 
stavu zastávok MHD na území Solivaru a Švábov; žiada predložit' platnú zmluvu so 
spoločnosťou EuroAWK s vymačením príslušných častí zmluvy týkajúcich sa údržby 
zastávok na území VMČ č. 5; žiada rozpis jednotlivých existujúcich zastávok MHD a rozpis 
správcovstva jednotlivých objektov (omačník, nástupište, búdka, cestná komunikácia, 
čisterue, odpratávanie snehu, nátery kovových častí, inštalácia lavičiek); žiada výmenu 
rozbitých sklenených výplní na zastávke MHD Lomnická ulica (smer Delňa) ajej omal'ovanie 
(konštrukcia a lavičky). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku MsÚ. 

Požiadavka Č. 161/5/15 - vo veci omal'ovania železných konštrukcií mostov, lávok, 
zábradlí a madiel na území VMČ č. 5. 

VMČ Č. 5 žiada do konca októbra 2015 omal'ovanie želemých konštrukcií mostov, 
lávok, prícestných zábradlí a madiel na celom území VMČ Č. 5 - prioritne kovová 
konštrukcia mosta pri pohostinstve U Gréka (Švábska ulica), kovová konštrukcia mosta 
k cintorínu na ul. Suvorovovej a zábradlie bezbariérového chodníka ul. Švábska (pri kotolni 
Spravbytkomfortu, a.s.). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnycb služieb MsÚ. 

Požiadavka č. 162/5/15 - vo veci vybudovania cestného zábradlia na ul. Suvorovovej. 
VMČ č. 5 opätovne žiada o vybudovanie cestného zábradlia na ul. Suvorovovej 

s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, resp. správcu komunikácií a návrh 
riešenia predložiť na septembrové zasadnutie VMČ Č. 5. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ. 

Požiadavka Č. 163/5/15 - vo veci prezentácie riešenia dopravných problémov na území 
VMČ č.5. 

VMČ Č. 5 žiada viceprimátora mesta Ing. Štefana KuŽffiu a vedúceho Oddelenia 
dopravy a životného prostredia o osobnú prezentáciu riešenia dopravných problémov mesta 
Prešov so zameraním na územie VMČ Č. 5 na septembrovom zasadnutí VMČ Č. 5 (PKO, 
Solivarská 80, o 18.00 hod.). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v súčinnosti s viceprimátorom mesta. 

Požiadavka č. 164/5/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 5 k prenájmu plôch areálu NKP 
Solivar. 
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Požiadavka VMČ Č. 5 k prenájmu časti plôch areálu NKP Solivar patriacich 
Slovenskému technickému múzeu v Košiciach - lokalita Zborovská ulica: 

VMČ Č. 5 žiada o oslovenie a zaslanie písomnej infonnácie o účele využitia 
nezastavaných plôch na Zborovskej ulici v Solivare, ktorých majitel'om je Slovenské 
technické múzeum so sídlom v Košiciach a ktoré v mesiaci júl 2015 dalo pletivom oplotiť 
časť územia pozdÍž historického objektu Četerní (rezervoáre sol'anky) od ul. Zborovskej po 
ul. Gápl'ovu. 

VMČ Č. 5 žiada infonnáciu o prípadnom novom nájomcovi, účele využitia plôch, čase 
využívania lokality, spôsobe prepojenia s objektom vodnej plochy tzv. Mindžaly a celkovej 
koncepcii využitia plôch v nadväznosti na prevádzku múzea NKP Soli var. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku MsÚ. 

Požiadavka č. 165/5/15 - vo veci presunu finančných prostriedkov na dofinancovanie PD 
Cyklochodník Šváby. 

Presun finančných prostriedkov: 
VMČ Č. 5 na základe požiadavky Oddelenia investičnej činnosti - OSR MsÚ 

v Prešove, žiada o presun finančných prostriedkov na dofinancovanie " PD Cyklochodník 

Šváby -dokončenie" za účelom spracovania inžiniersko-geologického prieskumu nasledovne: 

Rezerva pre rozdelenie podl'a potrieb VMČ 1-7 - investičná výstavba (VMČ č. S) 
l 182,- € 

PD Cyklochodník Šváby - dokončenie (oproti pohostinstvu U Greka) .................. + 

l 182,- € 

Poznámka: Zvyšné finančné prostriedky rezervy VMČ č.5 vo výške 1.818,- € (3.000 € 
1.182 €) budú prerozdelené na septembrovom zasadnutí VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ. 


Požiadavka Č. 166/5/15 - vo veci spracovania podmienok pre vybudovanie odstavných 
plôch a zaslanie návrhov na vysporiadanie pozemkov pre 
výstavbu odstavných plôch. 

K požiadavke VMČ Č. 5 Č. 114/512015 vo veci zaslania infonnácie o majetkových 
pomeroch - požiadavka M/7223/2015 zo dňa 20.7.2015: 

VMČ Č. 5 obdržal infonnáciu - mapovú prílohu o majetkových pomeroch na 
Smetanovej ulici Č. 2 pred Súkromnou školou ELBA. Týmto žiadame o prípravu procesu 
a oslovenie zriad'ovatel'a Ing. Emila Blichu (obhliadka lokality) vo veci vybudovania 
odstavných plôch, pozdÍž oplotenia školy na pozemkoch patriacich Mestu Prešov, ktoré je 
zriad'ovatel' školy ochotný vybudovať na vlastné náklady; požaduje súčinnosť mesta 
pri legislatívnom procese prípravy akcie. VMČ Č. 5 žiada oddelenie dopravy a životného 
prostredia o spracovanie a zaslanie podmienok pre vybudovanie odstavných plôch 
s vypracovaním grafickej štúdie dopravného umiestnenia odstavných plôch, počtu miest, 
spôsobu parkovania, zachovania jestvujúcej verejnej zelene atd'. pri dodržaní platnej 
legislatívy a oddelenie mestského majetku o zaslanie návrhov na vysporiadanie pozemkov 
pre výstavbu odstavných plôch s dodaním infonnácií o predmetnom území (výmera, 
inžinierske siete, zámer využitia územia, pasport verejnej zelene a pod.) . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb v súčinnosti s odborom správy majetku MsÚ. 

Požiadavka Č. 167/5/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 5 k odkúpeniu pozemku 
a predÍženia doby nájmu bývalej MŠ. 

Zaujatie stanoviska VMČ Č. 5 k odkúpeniu pozemku parcely Č. KNC 2830/3, k. ú, 
Solivar, lokalita ul. Švábska - požiadavka M/6841/2015 zo dňa 29.5.2015 

VMČ Č. 5 nesúhlasí s odpredajom z dôvodu ponechania rezervy pre prípadné 
rozšírenie Švábskej ulice či výstavbu cyklochodníka. 
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Za: 4 hlasy; Proti: O hlasov; Zdržali sa: O hlasov. 

Zaujatie stanoviska VMČ Č. 5 k odkúpeniu časti pozemku parcely Č. KNC 3178/2, 
k. ú. Solivar, lokalita ul. Sol'nobanská - požiadavka MIlO I 58/20 15 zo dňa 6.7.2015 

VMČ Č. 5 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku a navrhuje prenájom predmetného 
pozemku pre účely vybudovania parkovacích miest s podmienkou zachovania ich verejného 
charakteru a bezplatného prevádzkovania (podobne ako vedľajšie parkovacie plochy). 
Za: O hlasy; Proti: 4 hlasy; Zdržal i sa: Ohlasov. 

Zaujatie stanoviska VMČ Č. 5 k odkúpeniu pozemku parcely Č. KNC 3190/4, k. ú. 
Solivar, lokalita Smetanova ul. - požiadavka MII 0159/2015 zo dňa 16.7.2015 

VMČ Č. 5 žiada doplňujúce informácie - stanovisko Oddelenia územného plánovania 
a urbanizmu a Oddelenia dopravy a životného prostredia vo veci možného využitia 
predmetnej plochy pre účely dopravnej obslužnosti, či inéhofunkčného využitia. 
Za: 4 hlasy; Proti: Ohlasov; Zdržali sa: Ohlasov. 

Zaujatie stanoviska VMČ Č. 5 k odkúpeniu pozemku parcely Č. KNE 371 zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita ul. Pri hati - požiadavka M/839112015 zo dňa 

16.7.2015 
VMČ Č. 5 nesúhlasí s odpredajom pozemku z d6vodu zachovania prístupu 

k Solivarskému potoku a v budúcnosti možnému obnoveniu komunikačnej trasy. 
Za: 4 hlasy; Proti: O hlasov; Zdržali sa: O hlasov. 

Zaujatie stanoviska VMČ Č. 5 k predíženiu doby nájmu bývalej MŠ Solivarská 60 
požiadavka Ml2015/ IIIOI zo dňa 21.7.2015 

VMČ Č. 5 súhlasí s predížením doby nájmu pre Občianske združenie Tobiáš 

do 31.12.2030 s podmienkou zrealizovania a ukončenia všetkých zamýšľaných projektov 

do konca roka 2030 (termín ukončenia nájmu). 

Za: 4 hlasy; Proti: O hlasov; Zdržali sa: O hlasov. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku MsÚ. 


JUDr. Beáta Findišová, v. r. 
poverená riadenim 

organizačno-právneho oddelenia MsÚ 

Spracovala: Mgr. Martina Adamková 
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