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Vec: Požĺadavka vMč č.7 _ odpoved'

Požiadavka č.l01l7l15 - vo veci zamedzenia prejazdu motoľových vozidiel cez plochy
zelene na ĎumbieľsĹej ulici č.20, 22 a24

Jozef Halás _ z druhej stľany bytového domu Ďumbierska ulica 20, 22, 24 si vodiči
motorových vozidieĺ slłacujti cestu cez park, lĺľížom cez detské ihľisko na paľkovisko a preto
žiada o nápravu.

VMČ č.7 žiada preverit' situáciu Mestskou políciou a ząmedzit' prejazdu motoľových
vozidieĺ cez paľk, resp. pĺochy zeĺene či pešie komunikócie (pľi skľacovaní si cesty
ne di s c ip ĺ inov anými v o di čmi).

Mestská polícia vykonala v uvedenej veci 10 kontrol v ranných hodinách v čase od 07.30 -
08.00, tak ako to uviedol na VMČ č.7 p.Jozef Halás' Počas kontrol bol zistený jeden
pľiestupok ato jazda po veľejne prístupnej zelęni. Vec bola riešená v zmysle zákoĺa
č^372l1990 Zb. o pľiestupkoch.

Pri prvej kontľole bolo zistené, že na ul'Ďumbieľskej pľi popisnom čísle 20 sa nachádzajú
betónové zábtany, ktoľé niekto posunul takým spôsobom' Že vodiči motorových vozidiel mali
voľný prístup na detské ihľisko a priľahlú zeleí' Z uvedeného dôvodu bola Vec
zdokumentovaná a zaslaná na MsÚ Prešov - odbor dopľavy, Životného prostľedia
a komunálnych sluŽieb, ktorý betónové zábrany pľemiestnil na pôvodné miesto a tým zabrźnil
vol'nému vjazđu k detskému ihĺisku a priľahlej zeleni.

Príslušníci Mestskej polície Pľešov budú aj naďalej vykonávať kontroly na
ul'Dumbieľskej 20 - 24. a nové skutočnosti ľiešiť v zmysle platných právnych predpisov.
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Oddelenie uzemneho planovania a urbanizmu 
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Vee Poziadavky zo zasadnutia VMC c. 7 zo dna 7.5.2015 - odpoved' 

Poziadavka c. 106/7/14 - vo vee; heme na Exnarovej uJici 
Jozef Kasper - nie je spokojny s prevadzkou nonstop herne na Exnarovej ulici v objekte 

spolocnosti Presreal, ziada zaoberat' sa moznost'ou jej zru~enia. 
Ing. Kahanec - taktiez podporil poziadavku ptma Kaspera na zrusenie heme na Exnarovej 

ulici i zrusenie heml v ramci celeho mesta Presov. 
VMC C. 7 sa pripaja k podnetu pana Kaspera a ziada mesto Presov 0 posudenie poziadavky 

a prfpravu riesenia na zrusenie prevadzok hemf na celom uzemf mesta Presov v zaujme ochrany 
rodfn i zdravia obyvatefov mesta. 

Uvedena poziadavka sa tyka zakona c. 171/2005 Z. z. 0 hazardnyeh hrach a a zmene a 
doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a k nej uvadzame nasledovne: 

V zmysle § 22 ods. 3 uvedeneho zakona obec udefuje individualnu licenciu ziadatel'ovi, ktory 
predloz! uplnu ziadost' a jej udelenie a preukaze splnenie podmienok ustanovenych v tomto zakone 
(§ 20). Ide a obligat6rne ustanovenie zakona, tzn. ze obec je povinna ziadatel'ovi individualnu 
licenciu udelit'. 

Licencia je v zmysle zakona udel'ovana na zaklade ziadosti prevadzkovatel'a hazardnej hry 
prostrednictvom vyhernych pristrojov vzdy na obdobie 1 kalendarneho roka. Po splnen! zakonom 
stanovenych podmienok je obec povinna do 15 dni ad predlozenia uplnej ziadosti individualnu 
licenciu na vyherne pristroje udelit'. 

Mesto nema moznost' obmedzit' prevadzkovanie hazardnych hier prostredn!ctvom vyhernych 
pristrojov v ciastocnom rozsahu (napr. poziadavkou na pocet vyhernych pristrojov, na vymedzenie 
ulic alebo mestskych casU, na umiestnenie prevadzky a pod.). 

Novela uvedeneho zakona, ucinna ad 1. 1. 2013, umoznuje obcl prijat' vseobecne zavazne 
nariadenie, ktorym ustanovi, ze nie je moine prevadzkovat' na jej uzemi zakonom vymedzene druhy 
hazardnych hier za predpokladu, ak sa obyvatelia obee petieiou st'aiuju, ze sa v obci narusa 
verejny poriadok v suvislosti s hranim hazardnych hier, pricom takuto peticiu musi podporit' najmenej 
30 % obyvaterov obce, ktori dovf~ili 18 rokov veku, 

Obmedzenie hazardnych hier maze byt' len celoplosne a mus! sa vzt'ahovat' na v~etky 
hazardne hry podfa § 3 ods. 2 pismo b), d), e) a i) zakona a hazardnych hrach. 
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M'9Stsky urad V Presove 
COSOR UIEMNEHOPlfmO'lA~!~ AST~VmEHO UR.~nu 

08001 P'"b-

Ing. arch. Maria Gutkova 
veduca odboru OP a sO 
hlavny architekt mesta 
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MESTSKY ORAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzieb� 

Oddelenie komunalnych sluzieh a spoloeneho obecneho uradu� 
Hlavna 73� 

080 01 Presov 

V iii. pan 
Ing. Stanislav Kahanec 
predseda VMC c.7 
poslanecka schranka MsU 

Vas list CIslo I zo dna Nase clslo Vybavuje f linka Presov 

T/2015/4102 Ing. Jezikova/ lng. Zvolaren 30.06.2015 
051/3100278,277 

Vee 
Vyb1{~fhie poziadaviek zo zasadnutia VMC c. 7 - zo dna 7.5.2015 

Pozladavka C. 10417/15 - vo veci orezania krovinateho porastu na Vihorlatskej ulici.� 
Stav drevin (krov) zasahujucich do chodnikov na ulici Vihorlatskej bude odbome prevereny,� 
Na zaklade zistenych skutocnosti buderne postupovat' v sulade s platnou legislativou.� 
Rovnako bude odbome posudeny stav drevin na d'alsich uliciach v MC c. 7 za ucasti predsedu� 
VMC c. 7 a zastupcu dodavatel'skej spolocnosti realizuiucej orezy drevin. Upozoniujerne, ze� 
pracovnici Mensich obacnych sluzieb nernozu (nie su odbome spesobili) pracovat'� 
s motorovymi plotostrihmi a krovinorezmi a teda mozu strihat' kry iba rucnyrni noznicami, co� 
je casovo i fyzicky narocne a tuto pracu nevydrzia robit' sustavne,� 

Poziadavka c. 10517/15 - vo veci vyspravky parkovacieho miesta.� 
V pripade, ze VMC c.7 odsuhlasi opravu parkovacieho miesta a vycleni potrebne financne� 
prostriedky zapisom v zapisnici z VMC, odd. KS a SOU bezodkladne pristupi k realizacii� 
opravy.� 

Spowravom j" 

Ing. Otilia Ferencikova 
veduca oddelenia 

komunalnych sluzieb 
a spolocneho obecneho uradu 
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