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02.07.2015

Vec: Požiadavka vMč č.7 - odpoveď

Požiadavka č,.93l7l15 - vo veci opakovanej u.ľgencie vykosenia plochy zelene pod
objektom bývalého HSM

VMČ č.7 -opakovane uľguje a žiada zabezpečit' vykosenie plochy zelene pod objektom
byvatého HŠM vzáujme zdrąvia abezpečnosti obyvateľov (plochą neboĺa vľ.20]4 ąani
doposiaľ vykosená! ! !).

Mestská polícia nevykosenú plochu pri bývalých HŠM na Keľatsínskom námestí v Pľešovę
(parcela registľa ',C" č,1438612, kde prvým vlastníkom je JUDľ.Anton Bidovský s podielom
vlastníctva 6/7 a druhým vlastníkom je Slovenská republika s podielom vlastníctva 1l7)
zdokumentovala uŹ v roku 2014,kedy vlastník parcelu nevykosil ani raz v roku' Vec bola zaslaná na
pľíslušný správny oľgán, ktoľým v uvedenej veci je okľesný úrad Pľešov _ odbor staľostlivosti
o životné pľostredie na posúdenie, či sa na uvedenej paľcele nachádzajű invázne druhy rastlín. Podl'a
vyjadrenia okresného úradu Pľešov _ odboľu starostlivosti o životné prostredie sa na uvedenej paľcele
inváznę druhy rastlín nachádzajű'

Na základe uvedeného vyjadľenia mestská polícia uvedenú vec neriešila z dôvodu, že v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov ě.512010 o tvorbe, ochľane aűdľżbe zelene a jej súčastí
na űzęmi mesta Pľešov ó|. |Ż ods. 1, kde sa uvádza'' ,,Poľušenie ustanovení tohto naľiadenia bude
kvalifikované ako pľiestupok (zavinené konanie), ak nepôjde o konanie opodstatňujúce uloženie
pokuty podl'a ztlkona č).543/200Ż Z.z. o ochľane pľírody a kľajiny alebo iných osobitných predpisov.
Vuvedenom prípade sa jedná oporušenie zátkonač,.543/2002Z'z. o ochrane prírody $ 7' ods.3, kde
sa uvádza:,'Vlastník, spľávca alebo užívatel' pozemku je povinný odstraňovať inváznę druhy rastlín zo
svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministeľstvo všeobęcne záväzným pľávnym pľedpisom
a starať sa o pozemok tak' aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu,, lJvedené ľiešenie je plne
v kompetencii okľesného úradu Pľešov _ odboľu staľostlivosti o životné prostredie' ktorý v zmysle $
92 ods' 1 aods. 2, zákona č,.5431200Ż Z'z. o ochľane pľírody akľajiny je oprá
priestupok uložiť pokaľhanie, pokutu do 3319,39 € a prepadnutie veci. 
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MESTSKY lrRAD V PRESOVE 

Odbor stnt.tegickeho rozvoja 


Oddclcnic invcsticnej cinnosti 

Hl avrHi 73 


080 0 1 Pre~ov 


VA7.cna pani 
Anna Hoffmanova 
Exml.rova 25 
080 01 Pre§ov 

N,,~ tlsl" Vybe \IU~ I link~ Ple~o" 
R-1004!2015 Mgr. Gre~ovaJ31 00206 30.06.2015 

Od~'Vecr na poii;ulavku C. 9017/15 - vo veci vybudovania d'alsich parkovacich ploch na ul. 
Rxnaroycj C. 27-28 

Vazena pani Hoffmnnova, 

nu uiklude Vase} pufiadavky vznesenej na zGsadnut[ VMC, rykajucej sa vybudol'ania 

d'aUfch parkovacich ploch pri £xnarovej ulici c. 27-28 Vom oznamujeme nasledovml: 

Uvedenu poiiadavku sme zaradili do ncclej evidencie. K dne~rremu dftu v~ak n3 rulo 

inveslicnu akciu nebo li v rozpocte mesta Mestskym zastupitel'stvom v Presove a ani Vyborom 

mestskej casti C. 7 z ich re7.ervy schvnlene ziadne flnancne pro~triedky, Vsetkymi 

zaevidovaoymi poi.iadavkami sa budeme opakovane zaoberat' pri vypracovanl I1avrhu 

rozpottu mesta Prdov oa d'alsie obdobie. V prfpade schvftlenia financnych prostriedkov, 

oddelenie investicnej Cinnosti MsU v Presove zabczpec{ legislativnu prfpravu stavby 

a nosJedne aj jej samotnu rcalizaciu. 

MESTO PRE~OV 
S pozdravom MestskY urad v Presove 

OOBOR ~~~~GICKEHO ROZVOJA 

~~ pre~ov 1] 

lng. MagdaL. Artimova 
vediica odboru stnltegickeho rozvoja 

Na vedomie: 
1. Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMC c. 7, poslanecka schranka 
2. MsU Prdov - OVS. organizacno-pravne odd. Id/~lfolr 

Me~t~ Ky Ilr'l<l v ",rFlf.n.A I ",I~vn ~ 7:l I (j~O (j1 PrsSOv I Tel . • 4< I (51131 00 111 I F~;r; +42.1 (51 )77~665 I E·m311: mesto.rndniul@P,es\lV lk I www.preS{)lI.sk 

http:www.preS{)lI.sk
mailto:mesto.rndniul@P,es\lV


MESTSKÝ ORAD V PIU:ŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Vážený pán 
PhDr. Peter Smeriga 
Sokolia 23 
080 01 Prešov 

Váš lis~ čísle! 70 dna: Naše čísle: Vybavuje! !ínka Prešov. 

R-IO04/20[S Mgr, Grešová!3 1 00206 16,06.20[5 

Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 7417/15 - vo veci žiadosti o zaradenie vvhotovenia 
prístupovej komunikácie k plánovanej IBV KRUH 

Vážený pán Smeriga, 

na základe Vašej požiadavky vznesenej na zasadnutí VMČ, tj'kajúcej sa zaradenia 

prístupovej komunikácie k plánovanej IBV KRCH Vám oznamujeme nasledovné: 

Uvedenú požiadavku máme, na základe predchádzajúcich doručen)'ch žiadosti, už 

dlhodobo zaradenú v našej evidencii. K dnešnému dňu však na túto investičnú akciu neboli 

v rozpočte mesta Mestským zastupiteľstvom v Prešove a ani Výborom mestskej časti Č. 7 

z ich rezervy schválené žiadne finančné prostriedky. Všetkými zaevidovanými požiadavkami 

sa budeme opakovane zaoberať pri vypracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na ďalšie 

obdobie. 

V prípade schválenia finančných prostriedkov, oddelenie investičnej činnosti MsÚ 

v Prešove zabezpečí legislatívnu prípravu stavby a následne aj jej samotnú realizáciu. 

1't:I1',;~,,'O I"REŠOV 
S pozdravom Mestský úrad v Prešove 


ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA, ~? 

080 01 Prešov OJ ._'. 


/' 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

.:'IIa vedomie: 
l. Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMČ č. 7, poslanecká schránka 
2. M'sÚ Prešov - avs, organizačno-právne odd. 
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Váš list číslo / zo dňa:

Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Naše číslo: Vybavuje / linka:

P12015t70n26 Bc.Kmec L.
0su7702760

Pľedseda vMČ č.7
Ing. Stanislav Kahanec
Poslanecká schľánka
MsÚ
hlavná č.73

PrešoV:

17.06.2015

Vec: Požiadavka vMč č.7 _ odpoveď

Požiadavka č,.7617115 - vo veci odstránenia nefunkčného stánku na zastálvke MHD na
Kaľpatskej ulici vyzvaním jeho vlastníka

Jozef Kasper - opĺitovne žiada pľeveriť možnosť odstrdnenia nefunkčn,ého stánku na
zastávke MHD na Karpatskej vymanĺm jeho vlastníka. Nestotožňuje sa s odpoveďou zo stľany
mesta k požiadavke, že nie je v kompetencii mesta riešiť takéto nefunkčné stdnlry na
pozemkoch vo vlastníctve súlcromných osôb. Navľhuje, aby kompetentné oľgány mesta
v zmysĺe VZN o čistote mesta a veľejnom poľiadku oslovili vlastníkov, aby sa starali o svoj
majetok.

Mestská polícia stánok na zastávke MHD ul.Kaľpatská zdokumentovala, následne bol
vlastník uvedeného stánku vyzvaný kjeho odstľáneniu. Stánok bol okamŽite vlastníkom
odstľánený.
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Na vedomie: odbor organizačný
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Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

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

Ing. Stanislav Kahanec 
predseda VMČ č. 7 
poslanecká schránka MsÚ č. 17 
PREŠOV 

Naše číslo 

M/20 15/1072 

Vybavuje l linka 

PhDr. Sirotňáková 
č. t. 05113100228 

Prešov 

Prešov 
9.6.2015 

Požiadavka č. 8317/15 odpoveď 
vo veci pr~verenia majetkovoprávneho stavu pozemkov - chodník pre peších 
z Ul. Kamennej po OZC MAX 

Chodník pre peších, ktorý využívajú ľudia ako skratku z Kamennej ulice po OZC MAX je 
v trase z Ul. Kamennej po Ul. Pod Šalgovíkom vo vlastníctve súkromných osôb, v trase z Ul. 
Sibírskej po OZC MAX je vo vlastníctve mesta Prešov. 

S pozdravom 

JUD~Maka~ 
vedúci odboru 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 
080 01 Prešov [i] 

Mestsky (lrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 Tel.: +421{51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



MESTSKY URAD V PRESOVE 

Odbor strategickeho rozvoja 

Oddelenie investicnej cinnosCi 


HJavn~ 73 

080 0 I Presov 


Vazeny pan 
Ing. Stanislav KahaD~ 
predseda VMC c. 7 
poslaneclci. schninka 

vat Ior;t ~sIo f ZO ~: Nm ~slo Vybavuj. f li rlkll Pr&sov. 

R-IOO4120I S 1n!;. Kol larcfkovat3 J00220 18.06.2015 
Vee 

Od o\'ed' na ofiada\'ku f 9517/15 "0 veei ri ra Davrhu re riesenie rioritn' ch onadavick 
VM c. 7 s red okJadanou realizaciou akcii v roku 2016 a 'hl'adovo na fO 2017 a 2018 
a poiiadavku c. 97n/1 5 vo veei vybudovani:t cbOllnikov ud konecnej I\flID Pod algovikom po 
budovu HSM a chodnikoy prepojujucich pesi e i'ahy eel. park Keratsini a vybudovania knitkeho 
prechodu Dad zvoDicou ku komunikicii on Sckcovskcl uUci 

V sucasnom obdobi nf! Oddelenf inves1icnej vy~tavby MsU v Pre~ave pripravujeme prvy 
navrh planu invcslicncj ryslavby oa rok 2016 s vyhl'adom na rok.)' 2017 a 2018. V ntmci tohta mivrhu 
sa budeme snnzit' zaradit' do planu investicnej vystavby llajlll8. stavby, na ktore uz m8.me spracovane 
projektove dokumeotacie. 

Na llzeml VMC c. 7 Sll pouzitel'ne proj ektove dokumentucic : 
Otocka MHD ul. Sibirska (spracovana DUR.jc potrcbnc spracovat' d'agie stupne PD), 
Vybudovanie parkoviska medzi ul. Vihorlatska 23 a Magurska 17 (dokollcenie), 
Detske ihriska ul. Sibirska \ -7, 
Park. Kcratsini (potrebne aklualiwvat' PO). 

Dalsie stavby by sme chceli navrhovat' pod\'a stratcgick)'ch dokuJOClllOv, KIOre k dndnemu drill za1ial' 
nemame k dispozicii (Generel dopra"),, Program rozvoja mesta Presav). 

Co sa ryka Va.sej po7.iadavky c. 9717/15, kde ·i..iad3te m~1'i lo ovybudovanie cbodnikov (od 
koncenej MHD Pod Salgovikom po budovu HSM, chndnikov prepojlljlicich pdie lahy eez p,"k 
Keratsini a vybudovcmia kratkeho prechodu nad Z"Vonicoll ku knmwlikQcii na SelaJovskej ulici). na 
tieto investicne akcie Die Sll v rozpoNe mesta nB rok 2015 schvalcnc fiR8ncne pros lriedky a ani 
VMe c. 7 na nich nevyclenil Hadne financne proshiedky zo svojej rezcrvy, preto nie je mow.e 
v sucasnosti tieta stavby pripra vovat' a realizovat'. 

S pozdravom 

MESTO PREAov 
Mestsky urad v. Prdove 

OOBOR STRATEGICK£HO ROIVOJ' ~ / /!
Oddclenie lnvesucneJ einnosh / / . 

080 C1 Presov Ul / ~ . ,,//r r--· 
Ing.)\1.a daleh"a-A"ftimova 

veduca odboru strntegickebo rozvoja 

Na vedomie: 
I . MsU Pre~ov - OVS, organ;711cno-pravnc oddelenie 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzieb 

Oddelenie komunalnyeh sluzieb a spuloeneho obecneho uradu 
Hlavna 73 

080 01 Presov 

Vaz, pan 
lng. Stanislav Kahanec 
predseda VMC e.7 
poslanecka schranka MsU 

Vas list clslo I zo dria Nase crslo Vybavuje Ilinka Presov 

T/2015/4102 Mgr. Bujnovska/ Ing. Zvolaren 22.06.2015 
Mgr. GarajovaValentova 
051/3100278,277 

Vee 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c. 7 - zo dna 9.4.2015 

Pofiadavka C. 75/7/15 - vo veci vymeny rozbitych betonovych kosov na rohoeh ulie 
Vihorlatskej - Sibirskej. 

Vazeny pan Kasper, po obhliadnuti terenu musirne konstatovat', Ze je potrebne z Vasej strany 
presnejsie lokalizovat' polohu rozbitych kosov, ked'ze sme ich nenasli. V mesiaci jul planujerne 
dokladne zmapovanie tejto lokality a nasledne odstranenie nefunkcnych odpadkovych kosov a 
efektivne rozmiestnenie existujucich odpadkovych kosov v rarnci tejto lokality. 

Poziadavka C. 80/7/15 - vo veci vycistenia ehodnikov od zimneho posypoveho materialu. 
Vazeny pan Dzacar, vazime si Vase pozorne obcianske eke, Vasu iniciativu. Vo veci cistenia 
chodnikov je realitou, ze v uplynulych kalendarnych mesiacoch tohto roka sme na uzerni mesta 
Presov mali predovsetkyrn take priority, ako je napr.: povoden, kde doteraz trva docist'ovanie ploch 
po nej na Sidlisku III, uprava Delne, a rnnohe ine, kam sme pracovnikov MOS presuvali. Z uvedenych 
dovodov sa nedokoncilo cistenie niektorych chodnikov a ciest pre pcsich v inych castiach mesta. Od 
01.07.2015 bude pre potreby Vasej mestskej casti pracovat' stala skupina l'udi v rarnci MOS, preto 
veri me, ie obcania budu spokojnejsi a okolie Vasich domov bude cistejsie. 

Poziadavka C. 84/7115 - vo veci pristavenia kontajnera na plasty na Jurkovieove] ulici, 
upratania komuniklicii po zimnej udrzbe a opravy osvetlenia 
v podehode na Exnarovej ulici. 

Vazena pani Urdova, vo veci cistenia chodnikov je realitou, ze v uplynulych kalendarnych 
mesiacoch tohto roka sme na uzemi mesta Presov mali predovsetkym take priority, ako je napr.: 
povoderi, kde doteraz trva docist'ovanie ploch po nej na Sidlisku III, uprava Delne, a rnnohe ine, kam 
sme pracovnikov MOS presuvali, Z uvedenych dovodov sa ncdokoncilo cistenie niektorych chodnikov 
a ciest pre pesich v inych castiach mesta, Od 01.07.2015 bude pre potreby Vasej mestskej casti 
pracovat' stala skupina l'udi v rarnci MOS, preto verime, ze obcania budu spokojnejsi a okolie Vasich 
domov bude cistejsie. 
Poziadavka na doplnenie kontajnera na triedeny odpad - plasty na Jurkovicovej u1ici 13 bola 
osobne predlozena vyvozcovi odpadu - spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. s. na 
zabezpecenie, Realizacia doplnenia bude po prehodnoteni miesta ulozenia kontajnera. 
Poziadavka na odstranenie poskodeneho osvellenia v podchode na Exnarovej ulici bola zaslana 
prevadzkovatel'ovi verejneho osvetlenia mesta Presov, spol. IL Presov, s.r.o. Ooprave budeme 
informovat' kornpetentnych obcanov. 

Mestsky urad v Presove I Hlavna 731 080 01 Presov I Tel. +421(51)31001111 Fax +421(51}7733665I E-mail: mesto.radnlca@presQv.sklwww.presQv,sk 



Pofiadavka c. 98/7/15 - vo veci riesenia hluenosti na ihriskn vo vmitroblokn Sibirska 
uliea 20 ai 36. 

Poziadavka je pripravena na realizaciu a po dodani objednanych plastovych sieti bude zrealizovana. 
Predpoklad cca do konca mesiaca ju12015. 

Poiiadavka c. 99/7/15 - vo veci zmeny vyuiitia rezervy VMC c. 7 v rozpocte mesta na 
suvishi a befn6 6dribn MK, ciest a ehodnikov. 

Berieme na vedomie zmenu vyuzitia rezervy VMC c. 7 na suvislu a beznu udrzbu rniestnych 
kornunikacii na uzerni mesta Presov, 

S pozdravom 

Ing. Otilia Ferencfkova 
veduca oddelenia 

komunalnych sluzieb 
a spolocneho obecneho uradu 
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