
Fecková Iveta 

Od: Ing. Mihaľová Ingrid [mihalova@tsmp.skl 
Odoslané: 29. aprIIa 2015 10:29 
Komu: iveta.feckova@presov.sk 
Kópia: Ing. Peter Smutný 
Predmet: FW: Požiadavka Č. 78/2/15 
Prílohy: Požiadavky 2015 od 77 do 87.pdf 

Dôležitosť: Vysoká 

Dobrý deň, 


Posielam Vám odpoveď na požiadavku č.78/2/15 


Požiadavka 78/2/15 - suma za nájom a upratovania cintorína aktivačnými pracovníkmi 

Platba za hrobové miesto je schválená od roku 2011 - VZN č.4. z roku 2011 

Jej výška nebola aktualizovaná a je stanovená na 120,- € vrátane DPH za jednohrob na obdobie 10 rokov. 


Pozostáva z činnosti údržby cintorínov v letných a zimných mesiacoch, osvetlenia, vody, vývoz 

komunálneho odpadu, otváranie a uzamykanie cintorínov mimo pracovných dní a sviatkov, investície do 

ochranných a pracovných prostriedkov a ich údržby, prevádzkové náklady a mzdové náklady. 


V inviduálnych prípadoch po osobnom stretnutí sa snažíme vychádzať v ústrety nájomcom zaplatit' 

požadovanú čiastku viacerými platbami. 


K čistote a vývozu - vývoz komunálneho odpadu je riešený týždenne vždy v pondelok alebo utorok, v 

prípade nutnosti aj piatok pred víkendom, v čase všetkých svätých a pamiatke zosnulých je to denne v 

nočných hodinách. Pri výkope hrobového miesta sú vedl'ajšie hroby chránené fóliou a OSB doskami po 

pochovaní sú vedl'ajšie hroby očistené v prípade nutnosti aj umyté. 


Upratovanie aktivačnými pracovnikmi - neodporúčame z dôvodu zvýšeného rizika poškodenia hrobov a 

ich príslušenstva. V prípade prevzatia plnej zOdpovednosti za škody takto spôsobené je táto možnost' 

prijateľná. 

"-"ekný deň. 

~ 

From: Fecková Iveta [mailto:ivetaJeckova@presov.sk] 
Sent: Friday, April 24, 2015 3:00 PM 
To: riaditel@tsmp.sk 
Subject: Požiadavka Č. 78/2/15 

V prílohe zasielame požiadavku z aprílového zasadnutia VMt č. 2 evidovanú pod číslom 78/2/15 k vybaveniu. 

S pozdravom 

Iveta Fecková 

Organizačno-právne oddeLenie 
Odbor vnútornej správy MsÚ 
Mestský úrad v Prešove 
HLavná 73 
teL.: +421513166127 
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MESTSKÝ (TRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Vážená pani 
Zdenka Bulnová 
Ku Kyslej vode 12 
080 O l Prešov 

Váš 'Ist čislo! zo d<'!a: Naše číslo: Vybavuje! FnkB Prešov: 

R-l 004:20 15 Mgr. Grešová!3 100206 11.05,2015 

Vec 
Odpoved' na požiadavku č. 82/2115 - vo veci vyčlenenia fin. prostriedkov na spracovanie 
projektovej dokumentácíe na ul. Ku Kyslej vode 

Vážená pani Bulnová. 

na VaKu požiadavku týkajúcu sa ~yc'lenenia finančných prostriedkov na spracovanie 

PD na ul. Ku Kyslej vode uvád:::ame nasledovné: 

Uvedenú pož.iadavku máme na základe Vašich predchádzajúcich doručených žiadostí 

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. 2 

z ich rezervy schválené žiadne finančné prostriedky, 

V prípade schválenia finančných prostriedkov, oddelenie investičnej činnosti MsÚ 

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

~n~S'lďOI"REŠO V 
Mestský úrad v PrešoveS pozdravom 

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA 

080 0XPrešov I]

/Y

0 

0. ;' 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
l. Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2, poslanecká schránka 
2. '.1sÚ Prešov - OVS, organizačno-právne oddelenie 

Mestský urad v Pn;L~ove ! H:avná 73 i 080 01 P'ešov 1 ! Tel: +42 1 (51 )3100111 l Fax' +421(51)7733€65 I E-mail' mcsto_radn:ca@presov5k I www.presoysk 
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1; 0 J MESTO PREŠOV 

Vá! list čfslo l zo dňa: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRAVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Naäe čfslo: 

M/3513/2015 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 
Msú, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka Preäov: 

Ing. J. Adam/3100212 25. 05. 2015 

Vybavenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 zo dňa 2. 4. 2015 

Požiadavka č. 86/2/15- vo veci stanoviska VMČ č. 2 k žiadosti o odkúpenie 
nákupného strediska Centrál, vrátane pril'ahlých 
pozemkov v k. ú. Prešov 

V zmysle vyššie uvedeného stanoviska výboru, požiadali sme záujemcu 
o kúpu NS Centrál (Ing. Milan Cibere) o doplnenie svojej pôvodnej žiadosti. Po 
obdfžaní doplňujúceho stanoviska Vám ho v prílohe zasielame a zároveň žiadame 
o zaujatie stanoviska k uvedenej ponuke. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1x stanovisko žiadateľa z 18. 05. 2015 

MESTO Pill!:SOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 
Majetkovo-pravne oddelenie 

b-~,..t:ttJO 01 Prešov [j] 

JUDr. Mirosl Makara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Pre§ove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-man: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



odbor ''f r<>n maJN~u mesta 
Prešo• 

\Jec · Ž1ado5'.-ť o odkúpenie nehnuternost1 -- dopinenie materiálo~·. 
(vaše čis1c -- \:1/3 513/2015 ) 

:'-la základe vášho listu zo dňa 27.4.2015 vám zasielam nasledovné informácie, 
ktoré ste si '-)'Žiadali , ako doplnenie materiál Dv. 

l. účel využitia objektu- Y prípade odkúpenia by bol objekt využívaný na bežné 
predajne s potravinárskym tovarom a drogérie, prípadne doplnkovým tovarom 
pre domácnosť. V prípade voľných priestorov vás ubezpečujem , že účel ich 
využitia by bol zabezpečený v úzkej spolupráci s mestom a na základe vášho 
S,',hi "S" "_.__._ _ ..... ._ '-'-· 

~ ponúkaná cena za objekt- ohľadom tohto bodu by sme chceli požiadať o 
zho\- ieva\:os(. nak.')ľko v prípade predaje, nehni.:rtcrnost1 , by zrejrne meslo 
vyh!ásilc sú-r'až. Ked~že cena bude ovplyvnená ~j podrnienkami, ktoré by 
stanovilo mesto, nie je v tejto fáze dosť dobre :nožné kvalifikovane a 
zodpovedne pri.pravit' návrh ponúkanej cen; 
/\ť~ ~) 5te rozhod.~i c r-:r1an1om pred3:iL obr8tP;r rrr;pravilne '.' spcluprcci 
s varfl' návrh ceny·, 



... 
MESTO PRESOV 

, , v 

MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor uzemneho phinovania a stavebneho uradu 


oddelenie uzemneho pbinovania a urbanizmu 

Hlavmi 73 


080 01 Presov 


Vazenypan 
Ing. Richard Drutarovsky 
Poslanecka schranka 
MsU v Presove 
Hlavna 73 
680 01 Presov 

Vas list cislo I zo dna Na!ie cislo Vybavuje llinka Preilov 

V.NY.l2015/1044 BI7801f2'015· lng. arch. Vladimir KriStof 20.05.2015 
21.04.2015 ~ 051/31 00230 

vladimir.kristof@Presov.sk 

Vee Poziadavka c. 80/2/15 - vo veci dorucenia podkladov na zasadnutie VMC k 
prehodnoteniu (zmene) regulativu G.6 na B.2. 

odpoved' na poziadavku 

Pofiadavka ~. 801l/1S - vo veci doru~enia podkladov na zasadnutie VMC k prehodnoteniu 
(zmene) regulatfvu G.6 na B.2. 

Pani NadeMa Sperling - chcem sa oPYtat', ake je stanovisko VMC k tej peticii "Bachingerovka". 
Inf:. Richard Drutarovskj. predsedq VMC c. 2 
Co sa tYka tej petlcie, bola podami na MsU a ak uradnfci budu potrebovaf vyjadrenie VMC, tak sa k nej 
vyjadrfme. 

Taktiet sa chcem opYtat' na to prehodnotenie z regulativu G.6 na B.2, ~i mate nejaky material na 
zaklade ~oho to bolo prehodnotene. Jedna sa vlastne 0 to, te to komunika~ne napojenie je v zosuvnom pasme. 
Vieme, te v roku 2010 bol schvaleny UP, kde tento kopec bol v regulative G.6 ana podnet pana Bachingera bol 
tento regulativ prehodnoteny. Nerozumiem, ked' je raz ten kopec v zosuvnom pasme, tak ako tarn mote 1st' cesta. 
Preto chceme vediet', kedy to bolo prehodnotene. 
Inf:. Richard DrutarovskY. pre4seda VMC c. 2 
Okrem pani Kutajovej sme boli pan poslanec Pucher a ja poslancami MsZ, cite sme schval'ovali tu zmenu UP. 
Prebiehalo to tak, Ie naSi predchodcovia zaradili do toho regulatlvu 0.6 vela lokaUt v meste. Dlho si to nikto 
nevsimo/ a potom sa l'udia, ktorych sa to dotklo jedmiho dna priSli a povedali, Ie chcu tam stavat', tak na odbore 
hi. architekta im povedali, ie je to zosuvne uzemie a Ie tam nie je moine stavat: TakYto stav trval istY cas a fudia 
zacali by( nespokojnl z d6vodu, ze tam maju pozemky, 0 ktorych si mysleli ze su stavebne. Ti fudia zacali chodif 
na mesto a zisfovaf na zaklade coho bolo zadejinovane, Ie ich pozemky su zosuvne. Chceli vidiei dokument 
geo16gov a Iiadali to prehodnotif. Pripravila sa zmena a hl'adal sa nejakY kompromis a niektore uzemia sa dali 
do toho regulatEvu, co znamena to, Ie je to zosuvne uzemie, ale ked' je geologickYm posudkom doloiene, akYm 
sposobom tam zaloiif stavbu, aby nedoslo k zosuvu a je to preukiIzane a niekYm opeeiatkovane, kto za to 
preberie zodpovednost', tak vtedy urad moze povolif takuto stavbu za urcenych podmienok. Ciie sa nasledne 
takto ten regulativ zmenil. Odvtedy platf, ze ak niekto chce nieco postavif na uzemf, ktore ma presne ten 
regulatlv a doloiE posudok od ge%ga, tak vtedy stavebny urad, ak su splnene aj d'alSie podmienky, vyda 
stavebne povolenie. 

VMC c. 1 ziada, aby na nasledujuce zasadnutie VMC c. 1 boli dorucenl podklady, kedy dollo k 
prehodnotenlu (unene) regulativu G.6 na B.l. 
Ing. Richard Drutarovs/cY. predseda VMC c. 2 
MestsU zastupitefstvo schvalilo, ie sa ide menif uzemny pftin (Op). Do 15.5.2015 je moine podaf navrhy na 
zmeny v UP na MsU. Je vysoko pravdepodobne, ie sa to dostane do procesu prejednavania. VMC Vas v tejto 
veci nevie zastupif, platia totiz pravidfti, ze poziadavky na zmeny mozu predkladaf len priamo fyzicke a 
pravnicU osoby, nikto iny. 
Poliadavka odstupem\ na vybavenie odboru uzemneho planovania a stavebneho uradu MsU. 

MestskY urad v Prewve I Hlavna 731 080 01 Prewv I Tel.: +421(51)3100111 I Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 
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2. 

Odpoved' na potiadavku 

K zmene Uzemneho phmu mesta Pre§ov v predmetnej lokalite z ploch urbanistickej zelene na plochu 
bY'vania v rodinnych domoch do~lo v roku 2001 a to na zaklade podnetu podaneho vlastnfkmi pozemkov 
a vypracovanej urbanistickej ~tUdie "Obytny subor IBV - Pre~ov Kalvaria" (autor lng. arch. Stanislav Dulay, 
april 1999). K zmene do~lo po riadnom prerokovanf zmien a doplnkov Uzemneho phinu mesta Pre~ov v sulade 
so zakonom c. 5011976 Zb. 0 uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zAkon) v znen! neskor~ich 
predpisov. Zmeny a doplnky Uzemneho pldnu mesta Pre~ov boli schvalene Mestskjrn zastupitefstvom 
v Pre~ove, uznesenim c. 246/2001 z 23.07.2001. K d'al~j zmene do~lo v roku 2010, kedy bolo predmetne 
Uzemie zaradene medzi plochy, pre ktore pIaU regulativ RL B.2 "Plochy urlene pre bY'vanie v rodinnych domoch 
na Uzemiach so st'afenjrn zakladanim" zAvAznej lasti Uzemneho pldnu mesta Pre~ov, a to na zaklade evidencie 
potencialne zosuvnych Uzemi Statneho geologickeho ustavu Dionyza Stiira Bratislava. 

S pozdravom 

MESTO PREiov 
MestskY urad v Preiove 

DDIOR OlEl.tHD PtMOYAI/A A.TAYfUtHo ORADU 
aBO 01 Preiov ffj 

log. areb. Maria ~ 

veduca Odboru 

uzemneho planovania a stavebneho uradu, 

hlavny architekt mesta 


Prilohy : bez priloh 
Na vedomie: pani Nadefda Sperling 

Vyhotovene v 3 vy:tIalkoch: 
Vjtlacok l.1 pre Ing. Richard Drutarovsky 
Vjtlacok l.2 pre Nadefda Sperling 
Vjtlalok U pre Mesto Pre~ov, OdUPaSU, OUPaU - pre spis 



MESTO  PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie riadenia projektov 

Hlavná 73,  080 01  Prešov 

 
           

 
  

 Ing. Ján Turčan 
 Horárska  19A 
 080 01   Prešov 

  
  

   
   
 
   

07.07.2015 
 Spis č.: R-3458/2015-Vr. Ing. Jana Vrteľová  

 Záznam č.: R-109352/2015-Vr. 051/3100124  

  jana.vrtelova@presov.sk  

 
Odpoveď na požiadavku 51/2/15 – Ing. Ján Turčan  
 

Požiadavka č. 51/2/15 - vo veci opatrení realizovanými MsÚ pre elimináciu zosuvov na území 

Horárskej. (Požiadavky občanov z VMČ č. 2, požiadavka 30)  

Pán Ján Turčan – „žiadam vymenovať opatrenia realizované MsÚ pre elimináciu zosuvov z 

roku 2010 zmysle odporúčania Geologického ústavu Dionýza Štúra zosuvové územie HORÁRSKA 

(čo sa realizovalo, v akom objeme, ak nič - kto je za to zodpovedný).   

VMČ č.2 žiada o písomné stanovisko.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavebného úradu 
MsÚ. 

 
 

 

 

Vážený pán Ing. Ján Turčan 
 

Na Vašu požiadavku 51/2/15 vo veci zosuvného územia Horárska ulica Vám uvádzam 

nasledovné: 

 

Nakoľko táto požiadavka bola Odboru strategického rozvoja, oddeleniu riadenia projektov 

odstúpená dodatočne, môžeme sa Vám vyjadriť ku krokom, ktoré sme na oddelení riadenia 

projektov (pred 03/2015 oddelenie projektového manažérstva) urobili, aby sme získali nenávratné 

finančné príspevky na riešenie týchto ekologických problémov nielen na Horárskej ulici. 

Odboru strategického rozvoja vecne prislúcha realizovať projekt, ak bol Mestským 

zastupiteľstvom mesta Prešov schválený zámer uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok, 

finančné krytie, prípadne na neho boli poskytnuté cudzie zdroje formou dotácie. Na základe 

schválenia podania žiadosti o dotáciu uznesením MsZ č. 149/2012 zo dňa 25.1.2012 sme pripravili 

potrebnú dokumentáciu a podali žiadosť o podporu financovania havarijného stavu zosuvného 

územia v lokalite Horárska ulica z Environmentálneho fondu pre podporu formou dotácie pre rok 

2012 a opätovne pre rok 2013. V roku 2014 boli požiadavky na Environmentálny fond 

niekoľkonásobne prekročené, preto sme neboli úspešní ani pri žiadosti o podporu formou dotácie 

na projekt Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov na ulici Pod Wiliec hôrkou. V prípade, že 

Ministerstvo životného prostredia SR získa mimoriadny zdroj príjmu, budú sa riešiť tieto závažné 

ekologické problémy, na ktoré sa pôvodne nezvýšili finančné prostriedky ešte v roku 2015. Na 

žiadosti podané v roku 2014 nebol doposiaľ v oblasti F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na  
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zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia podporený žiadny projekt. Ak bude vyhlásená 

príslušná výzva, budeme sa o podporu z Environmentálneho fondu opätovne uchádzať (uznesenie 

MsZ č. 58/2015 zo dňa 30.3.2015). Do 31.07.2015 však sa budú prehodnocovať žiadosti, ktoré v r. 

2014 neboli úspešné a ostali v evidencii, no len v tom prípade, ak dôjde k mimoriadnemu 

navýšeniu zdrojov.  

 

Na riešenie tejto problematiky mesto Prešov bude môcť v Programovom období 2014 – 2020 
využiť aj finančné nástroje EÚ z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), 
Operačný program Kvalita životného prostredia: 
PRIORITNÁ OS 3: PODPORA RIADENIA RIZÍK, RIADENIA MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A 
ODOLNOSTI PROTI MIMORIADNYM UDALOSTIAM OVPLYVNENÝM ZMENOU KLÍMY 

- ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1: Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych 
udalostí ovplyvnených zmenou klímy,  

- ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.2: Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na 
elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení),  

- ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí 
ovplyvnených zmenou klímy 
 
Od roku 2010 MsZ mesta Prešov schválilo finančné prostriedky len na finančnú spoluúčasť 

na základe schválenia žiadosti o NFP a projekt geologických prác, ktorého súčasťou je projektová 

dokumentácia pre stavebné povolenie podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku, a ktorý je rozhodujúcim dokumentom prikladaným k žiadosti o podporu 

formou dotácie. 

 

Zároveň Vám dávame na vedomie, že aj keď sa doposiaľ stretnutie neuskutočnilo, sanácia 

predmetnej lokality je jednou z priorít, ktorá bude zapracovaná do, v súčasnosti pripravovaného, 

strategického dokumentu mesta - Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020  

s výhľadom do roku 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

 
 ......................................... 
 Ing. Magdaléna Artimová 
 vedúca Odboru strategického rozvoja  

 MsÚ v Prešove 

 
Na vedomie: 

- Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2, MsZ v Prešove, Hlavná 73, poslanecká schránka 
- MsÚ v Prešove, OVS, Organizačno–právne oddelenie  



Fecková Iveta 

Od: Ing. Mihafová Ingrid [mihalova@tsmp.sk] 
Odoslané: 29. aprrla 2015 10:29 
Komu: iveta.feckova@presov.sk 
Kópia: Ing. Peter Smutný 
Predmet: FW Požiadavka Č. 7812115 
Prilohy: Požiadavky 2015 od 77 do 87.pdf 

Dôležitosf: Vysoká 

Dobrý deň, 


Posielam Vám odpoveď na požiadavku č.7812/15 


Požiadavka 78/2/15 - suma za nájom a upratovania cintorína aktivačnými pracovníkmi 

Platba za hrobové miesto je schválená od roku 2011 - VZN č.4. z roku 2011 

Jej výška nebola aktualizovaná a je stanovená na 120,- € vrátane DPH za jednohrob na obdobie 10 rokov. 


Pozostáva z činnosti údržby cintorínov v letných a zimných mesiacoch, osvetlenia, vody, vývoz 

komunálneho odpadu, otváranie a uzamykanie cintorínov mimo pracovných dni a sviatkov, investície do 

ochranných a pracovných prostriedkov a ich údržby, prevádzkové náklady a mzdové náklady. 


V inviduálnych prípadoch po osobnom stretnutí sa snažíme vychádzať v ústrety nájomcom zaplatiť 


požadovanú čiastku viacerými platbami. 


K čistote a vývozu - vývoz komunálneho odpadu je riešený týždenne vždy v pondelok alebo utorok, v 

prípade nutností aj piatok pred víkendom, v čase všetkých svätých a pamiatke zosnulých je to denne v 

nočných hodinách. Pri výkope hrobového miesta sú vedľajšie hroby Chránené fóliou a OSB doskami po 

pochovaní sú vedľajšie hroby očistené v prípade nutnosti aj umyté. 


Upratovanie aktivačnými pracovníkmi - neodporúčame z dôvodu zvýšeného rizika poškodenia hrobov a 

ich príslušenstva. V prípade prevzatia plnej zodpovednosti za škody takto spôsobené je táto možnosť 


prijateľná. 


Pekný deň. 


IM 


From: Fecková Iveta [maílto;ive!a.feckova@presov.skj 

Sent: Friday, April 24, 2015 3:00 PM 

To: riaditel@tsmp.sk 

Subject: Požiadavka č. 78/2/15 


V prílohe zasielame požiadavku z aprílového zasadnutia VMČ Č. 2 evidovanú pod člslom 78/2/15 k vybaveniu. 

S pozdravom 

Iveta Fecková 

Organizačno-právne oddeLenie 
Odbor vnútornej správy MsÚ 
Mestský úrad v Prešove 
HLavná 73 
teL.: +421 Sl 3188 127 

l 

mailto:riaditel@tsmp.sk
mailto:ma�lto;ive!a.feckova@presov.skj


MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

organizačno-právne oddelenie 
Hlavná 73 

08 001  Prešov 
 

 
                                                                                              
 
 
 

 
 
 
                                                          V./VY./2015/1044       JUDr. Sylvia Bobková             06.05.2015 
                                                                                               tel.: 3100158 
 
 
V E C 

                        Požiadavka  zo zasadnutia VMČ č. 2 zo dňa 2.4.2015 č. 77/2/15 – vo veci zverejňovania  
                        materiálov  na   internete,  ktoré  majú byť  prerokované  na zasadnutiach VMČ a  ku  
                        ktorým má VMČ  prijať  stanovisko ‒ odpoveď. 

 
Pokiaľ ide o zverejňovanie materiálov, ktoré majú byť prerokované na zasadnutí 

výborov v mestských častiach za účelom informovania verejnosti uvádzame, že na najbližšie 
zasadnutie Mestskej rady v Prešove dňa 11.05.2015 a  na 7. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov bude jedným z bodov programu predložený aj „Návrh 
Rokovacieho poriadku výborov v mestských častiach“ (ďalej len „rokovací poriadok“).  Vaša 
požiadavka je upravená v článku 7  ods. 7 rokovacieho poriadku, v ktorom sa navrhuje  
citujem: „Materiál, ktorý má byť predmetom rokovania výboru, príslušný organizačný útvar 
doručí členom výboru v elektronickej forme a zverejní na internetovej stránke mesta Prešov 
minimálne 4 pracovné dni pred zasadnutím výboru.“ 
  
 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov bude schvaľovať tento materiál a je vecou 
poslancov mestského zastupiteľstva, či s takýmto návrhom budú súhlasiť, prípadne navrhnú 
iné znenie na schválenie. Konečná úprava prijatého rokovacieho poriadku bude pre Mestský 
úrad v Prešove akceptovateľná a príslušní zamestnanci budú postupovať v súlade s jeho 
znením. 
 

S pozdravom  
                                                          
 
 
       

                          JUDr. Beáta Findišová 
                             poverená riadením 
                   organizačno-právneho oddelenia 

 

 
Na vedomie: 

 Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 



MESTSKY URAD V PRESOVE� 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti� 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti� 
Hlavna 73� 

080 01 Presov� 

• • 
Vaf. pan 
Ing. Richard Drutarovsky 
predseda VMC c. 2 

," . poslanecka schranka MsU 

Vas list cis lo I zo dna lng . Fe¥e R~t> \r'r, k~ng . Vrbensky Presov 13.5.2015 
051/3100279,277 

Vee 
Vvbave nie poiiad aviek zo zasad nutia VMC c. 2 - zo dna 2.4.2015 

Poi iad avka c. 79/2/15 - vo veci riesenia problemu na ulici Obran cov mieru c. 58.� 
Oprava miestnej komu nikacie na VI. Obrancov mieru pri c. 58 bola zrealizovana v 18. kalendarnom� 
tyzdn i.� 

Poiiadav ka c. 81/2/15 - vo veci derati zacie lokali ty na Ulici Ma rka Culena .� 
Na zaklade preverenia v terene konstatujeme, ze poziadavka je opodstatnena, Jarna deratizacia bude� 

prebiehat' v dru hej po lovici mesiaca maj 2015 .� 

Poiiadavka c. 87/2/15 - vo veci vyclenenia finan cnych prostriedkov z beznej ud rfby na 
vyrovnanic pristupoveho chodnika v MS Fran a Kral'a. 

Oddelenie KSaSOU berie na vedomie poziadavku VMC c.2. 

l~ !-.":S'I'O ESO V S pozdravom Mestsky urad v Presove 
OOaOH DOPRAVY,llVOTHEHO PROSTREOIA AKOMUNAlNYCH SlObEa 

r;:;~-:' " GJF~~~~:"' "" "'
 
log. Otilia Ferencikova 

veduca oddelenia 
komunalnych sluzieb 

a spolocneho obecneho uradu 

Meslsky urad v Presove I Hlavna 73 I 08001 Presov I Tel.: +421 (51)3100111 I Fax.: +421 (51)7733665 I E-mai l: meslo .radn ica@presov.sk I www.presov.sk 



MESTSKÝ (TRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Vážená pani 
Zdenka Bulnová 
Ku Kyslej vode 12 
080 O l Prešov 

Váš 'Ist čislo! zo d<'!a: Naše číslo: Vybavuje! FnkB Prešov: 

R-l 004:20 15 Mgr. Grešová!3 100206 11.05,2015 

Vec 
Odpoved' na požiadavku č. 82/2115 - vo veci vyčlenenia fin. prostriedkov na spracovanie 
projektovej dokumentácíe na ul. Ku Kyslej vode 

Vážená pani Bulnová. 

na VaKu požiadavku týkajúcu sa ~yc'lenenia finančných prostriedkov na spracovanie 

PD na ul. Ku Kyslej vode uvád:::ame nasledovné: 

Uvedenú pož.iadavku máme na základe Vašich predchádzajúcich doručených žiadostí 

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. 2 

z ich rezervy schválené žiadne finančné prostriedky, 

V prípade schválenia finančných prostriedkov, oddelenie investičnej činnosti MsÚ 

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

~n~S'lďOI"REŠO V 
Mestský úrad v PrešoveS pozdravom 

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA 

080 0XPrešov I]

/Y

0 

0. ;' 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
l. Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2, poslanecká schránka 
2. '.1sÚ Prešov - OVS, organizačno-právne oddelenie 

Mestský urad v Pn;L~ove ! H:avná 73 i 080 01 P'ešov 1 ! Tel: +42 1 (51 )3100111 l Fax' +421(51)7733€65 I E-mail' mcsto_radn:ca@presov5k I www.presoysk 

www.presoysk


1; 0 J MESTO PREŠOV 

Vá! list čfslo l zo dňa: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRAVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Naäe čfslo: 

M/3513/2015 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 
Msú, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka Preäov: 

Ing. J. Adam/3100212 25. 05. 2015 

Vybavenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 zo dňa 2. 4. 2015 

Požiadavka č. 86/2/15- vo veci stanoviska VMČ č. 2 k žiadosti o odkúpenie 
nákupného strediska Centrál, vrátane pril'ahlých 
pozemkov v k. ú. Prešov 

V zmysle vyššie uvedeného stanoviska výboru, požiadali sme záujemcu 
o kúpu NS Centrál (Ing. Milan Cibere) o doplnenie svojej pôvodnej žiadosti. Po 
obdfžaní doplňujúceho stanoviska Vám ho v prílohe zasielame a zároveň žiadame 
o zaujatie stanoviska k uvedenej ponuke. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1x stanovisko žiadateľa z 18. 05. 2015 

MESTO Pill!:SOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 
Majetkovo-pravne oddelenie 

b-~,..t:ttJO 01 Prešov [j] 

JUDr. Mirosl Makara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Pre§ove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-man: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



odbor ''f r<>n maJN~u mesta 
Prešo• 

\Jec · Ž1ado5'.-ť o odkúpenie nehnuternost1 -- dopinenie materiálo~·. 
(vaše čis1c -- \:1/3 513/2015 ) 

:'-la základe vášho listu zo dňa 27.4.2015 vám zasielam nasledovné informácie, 
ktoré ste si '-)'Žiadali , ako doplnenie materiál Dv. 

l. účel využitia objektu- Y prípade odkúpenia by bol objekt využívaný na bežné 
predajne s potravinárskym tovarom a drogérie, prípadne doplnkovým tovarom 
pre domácnosť. V prípade voľných priestorov vás ubezpečujem , že účel ich 
využitia by bol zabezpečený v úzkej spolupráci s mestom a na základe vášho 
S,',hi "S" "_.__._ _ ..... ._ '-'-· 

~ ponúkaná cena za objekt- ohľadom tohto bodu by sme chceli požiadať o 
zho\- ieva\:os(. nak.')ľko v prípade predaje, nehni.:rtcrnost1 , by zrejrne meslo 
vyh!ásilc sú-r'až. Ked~že cena bude ovplyvnená ~j podrnienkami, ktoré by 
stanovilo mesto, nie je v tejto fáze dosť dobre :nožné kvalifikovane a 
zodpovedne pri.pravit' návrh ponúkanej cen; 
/\ť~ ~) 5te rozhod.~i c r-:r1an1om pred3:iL obr8tP;r rrr;pravilne '.' spcluprcci 
s varfl' návrh ceny·, 



... 
MESTO PRESOV 

, , v 

MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor uzemneho phinovania a stavebneho uradu 


oddelenie uzemneho pbinovania a urbanizmu 

Hlavmi 73 


080 01 Presov 


Vazenypan 
Ing. Richard Drutarovsky 
Poslanecka schranka 
MsU v Presove 
Hlavna 73 
680 01 Presov 

Vas list cislo I zo dna Na!ie cislo Vybavuje llinka Preilov 

V.NY.l2015/1044 BI7801f2'015· lng. arch. Vladimir KriStof 20.05.2015 
21.04.2015 ~ 051/31 00230 

vladimir.kristof@Presov.sk 

Vee Poziadavka c. 80/2/15 - vo veci dorucenia podkladov na zasadnutie VMC k 
prehodnoteniu (zmene) regulativu G.6 na B.2. 

odpoved' na poziadavku 

Pofiadavka ~. 801l/1S - vo veci doru~enia podkladov na zasadnutie VMC k prehodnoteniu 
(zmene) regulatfvu G.6 na B.2. 

Pani NadeMa Sperling - chcem sa oPYtat', ake je stanovisko VMC k tej peticii "Bachingerovka". 
Inf:. Richard Drutarovskj. predsedq VMC c. 2 
Co sa tYka tej petlcie, bola podami na MsU a ak uradnfci budu potrebovaf vyjadrenie VMC, tak sa k nej 
vyjadrfme. 

Taktiet sa chcem opYtat' na to prehodnotenie z regulativu G.6 na B.2, ~i mate nejaky material na 
zaklade ~oho to bolo prehodnotene. Jedna sa vlastne 0 to, te to komunika~ne napojenie je v zosuvnom pasme. 
Vieme, te v roku 2010 bol schvaleny UP, kde tento kopec bol v regulative G.6 ana podnet pana Bachingera bol 
tento regulativ prehodnoteny. Nerozumiem, ked' je raz ten kopec v zosuvnom pasme, tak ako tarn mote 1st' cesta. 
Preto chceme vediet', kedy to bolo prehodnotene. 
Inf:. Richard DrutarovskY. pre4seda VMC c. 2 
Okrem pani Kutajovej sme boli pan poslanec Pucher a ja poslancami MsZ, cite sme schval'ovali tu zmenu UP. 
Prebiehalo to tak, Ie naSi predchodcovia zaradili do toho regulatlvu 0.6 vela lokaUt v meste. Dlho si to nikto 
nevsimo/ a potom sa l'udia, ktorych sa to dotklo jedmiho dna priSli a povedali, Ie chcu tam stavat', tak na odbore 
hi. architekta im povedali, ie je to zosuvne uzemie a Ie tam nie je moine stavat: TakYto stav trval istY cas a fudia 
zacali by( nespokojnl z d6vodu, ze tam maju pozemky, 0 ktorych si mysleli ze su stavebne. Ti fudia zacali chodif 
na mesto a zisfovaf na zaklade coho bolo zadejinovane, Ie ich pozemky su zosuvne. Chceli vidiei dokument 
geo16gov a Iiadali to prehodnotif. Pripravila sa zmena a hl'adal sa nejakY kompromis a niektore uzemia sa dali 
do toho regulatEvu, co znamena to, Ie je to zosuvne uzemie, ale ked' je geologickYm posudkom doloiene, akYm 
sposobom tam zaloiif stavbu, aby nedoslo k zosuvu a je to preukiIzane a niekYm opeeiatkovane, kto za to 
preberie zodpovednost', tak vtedy urad moze povolif takuto stavbu za urcenych podmienok. Ciie sa nasledne 
takto ten regulativ zmenil. Odvtedy platf, ze ak niekto chce nieco postavif na uzemf, ktore ma presne ten 
regulatlv a doloiE posudok od ge%ga, tak vtedy stavebny urad, ak su splnene aj d'alSie podmienky, vyda 
stavebne povolenie. 

VMC c. 1 ziada, aby na nasledujuce zasadnutie VMC c. 1 boli dorucenl podklady, kedy dollo k 
prehodnotenlu (unene) regulativu G.6 na B.l. 
Ing. Richard Drutarovs/cY. predseda VMC c. 2 
MestsU zastupitefstvo schvalilo, ie sa ide menif uzemny pftin (Op). Do 15.5.2015 je moine podaf navrhy na 
zmeny v UP na MsU. Je vysoko pravdepodobne, ie sa to dostane do procesu prejednavania. VMC Vas v tejto 
veci nevie zastupif, platia totiz pravidfti, ze poziadavky na zmeny mozu predkladaf len priamo fyzicke a 
pravnicU osoby, nikto iny. 
Poliadavka odstupem\ na vybavenie odboru uzemneho planovania a stavebneho uradu MsU. 

MestskY urad v Prewve I Hlavna 731 080 01 Prewv I Tel.: +421(51)3100111 I Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 

mailto:mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk


2. 

Odpoved' na potiadavku 

K zmene Uzemneho phmu mesta Pre§ov v predmetnej lokalite z ploch urbanistickej zelene na plochu 
bY'vania v rodinnych domoch do~lo v roku 2001 a to na zaklade podnetu podaneho vlastnfkmi pozemkov 
a vypracovanej urbanistickej ~tUdie "Obytny subor IBV - Pre~ov Kalvaria" (autor lng. arch. Stanislav Dulay, 
april 1999). K zmene do~lo po riadnom prerokovanf zmien a doplnkov Uzemneho phinu mesta Pre~ov v sulade 
so zakonom c. 5011976 Zb. 0 uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zAkon) v znen! neskor~ich 
predpisov. Zmeny a doplnky Uzemneho pldnu mesta Pre~ov boli schvalene Mestskjrn zastupitefstvom 
v Pre~ove, uznesenim c. 246/2001 z 23.07.2001. K d'al~j zmene do~lo v roku 2010, kedy bolo predmetne 
Uzemie zaradene medzi plochy, pre ktore pIaU regulativ RL B.2 "Plochy urlene pre bY'vanie v rodinnych domoch 
na Uzemiach so st'afenjrn zakladanim" zAvAznej lasti Uzemneho pldnu mesta Pre~ov, a to na zaklade evidencie 
potencialne zosuvnych Uzemi Statneho geologickeho ustavu Dionyza Stiira Bratislava. 

S pozdravom 

MESTO PREiov 
MestskY urad v Preiove 

DDIOR OlEl.tHD PtMOYAI/A A.TAYfUtHo ORADU 
aBO 01 Preiov ffj 

log. areb. Maria ~ 

veduca Odboru 

uzemneho planovania a stavebneho uradu, 

hlavny architekt mesta 


Prilohy : bez priloh 
Na vedomie: pani Nadefda Sperling 

Vyhotovene v 3 vy:tIalkoch: 
Vjtlacok l.1 pre Ing. Richard Drutarovsky 
Vjtlacok l.2 pre Nadefda Sperling 
Vjtlalok U pre Mesto Pre~ov, OdUPaSU, OUPaU - pre spis 



Fecková Iveta 

Od: Ing. Mihafová Ingrid [mihalova@tsmp.sk] 
Odoslané: 29. aprrla 2015 10:29 
Komu: iveta.feckova@presov.sk 
Kópia: Ing. Peter Smutný 
Predmet: FW Požiadavka Č. 7812115 
Prilohy: Požiadavky 2015 od 77 do 87.pdf 

Dôležitosf: Vysoká 

Dobrý deň, 


Posielam Vám odpoveď na požiadavku č.7812/15 


Požiadavka 78/2/15 - suma za nájom a upratovania cintorína aktivačnými pracovníkmi 

Platba za hrobové miesto je schválená od roku 2011 - VZN č.4. z roku 2011 

Jej výška nebola aktualizovaná a je stanovená na 120,- € vrátane DPH za jednohrob na obdobie 10 rokov. 


Pozostáva z činnosti údržby cintorínov v letných a zimných mesiacoch, osvetlenia, vody, vývoz 

komunálneho odpadu, otváranie a uzamykanie cintorínov mimo pracovných dni a sviatkov, investície do 

ochranných a pracovných prostriedkov a ich údržby, prevádzkové náklady a mzdové náklady. 


V inviduálnych prípadoch po osobnom stretnutí sa snažíme vychádzať v ústrety nájomcom zaplatiť 


požadovanú čiastku viacerými platbami. 


K čistote a vývozu - vývoz komunálneho odpadu je riešený týždenne vždy v pondelok alebo utorok, v 

prípade nutností aj piatok pred víkendom, v čase všetkých svätých a pamiatke zosnulých je to denne v 

nočných hodinách. Pri výkope hrobového miesta sú vedľajšie hroby Chránené fóliou a OSB doskami po 

pochovaní sú vedľajšie hroby očistené v prípade nutnosti aj umyté. 


Upratovanie aktivačnými pracovníkmi - neodporúčame z dôvodu zvýšeného rizika poškodenia hrobov a 

ich príslušenstva. V prípade prevzatia plnej zodpovednosti za škody takto spôsobené je táto možnosť 


prijateľná. 


Pekný deň. 


IM 


From: Fecková Iveta [maílto;ive!a.feckova@presov.skj 

Sent: Friday, April 24, 2015 3:00 PM 

To: riaditel@tsmp.sk 

Subject: Požiadavka č. 78/2/15 


V prílohe zasielame požiadavku z aprílového zasadnutia VMČ Č. 2 evidovanú pod člslom 78/2/15 k vybaveniu. 

S pozdravom 

Iveta Fecková 

Organizačno-právne oddeLenie 
Odbor vnútornej správy MsÚ 
Mestský úrad v Prešove 
HLavná 73 
teL.: +421 Sl 3188 127 

l 

mailto:riaditel@tsmp.sk
mailto:ma�lto;ive!a.feckova@presov.skj


MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

organizačno-právne oddelenie 
Hlavná 73 

08 001  Prešov 
 

 
                                                                                              
 
 
 

 
 
 
                                                          V./VY./2015/1044       JUDr. Sylvia Bobková             06.05.2015 
                                                                                               tel.: 3100158 
 
 
V E C 

                        Požiadavka  zo zasadnutia VMČ č. 2 zo dňa 2.4.2015 č. 77/2/15 – vo veci zverejňovania  
                        materiálov  na   internete,  ktoré  majú byť  prerokované  na zasadnutiach VMČ a  ku  
                        ktorým má VMČ  prijať  stanovisko ‒ odpoveď. 

 
Pokiaľ ide o zverejňovanie materiálov, ktoré majú byť prerokované na zasadnutí 

výborov v mestských častiach za účelom informovania verejnosti uvádzame, že na najbližšie 
zasadnutie Mestskej rady v Prešove dňa 11.05.2015 a  na 7. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov bude jedným z bodov programu predložený aj „Návrh 
Rokovacieho poriadku výborov v mestských častiach“ (ďalej len „rokovací poriadok“).  Vaša 
požiadavka je upravená v článku 7  ods. 7 rokovacieho poriadku, v ktorom sa navrhuje  
citujem: „Materiál, ktorý má byť predmetom rokovania výboru, príslušný organizačný útvar 
doručí členom výboru v elektronickej forme a zverejní na internetovej stránke mesta Prešov 
minimálne 4 pracovné dni pred zasadnutím výboru.“ 
  
 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov bude schvaľovať tento materiál a je vecou 
poslancov mestského zastupiteľstva, či s takýmto návrhom budú súhlasiť, prípadne navrhnú 
iné znenie na schválenie. Konečná úprava prijatého rokovacieho poriadku bude pre Mestský 
úrad v Prešove akceptovateľná a príslušní zamestnanci budú postupovať v súlade s jeho 
znením. 
 

S pozdravom  
                                                          
 
 
       

                          JUDr. Beáta Findišová 
                             poverená riadením 
                   organizačno-právneho oddelenia 

 

 
Na vedomie: 

 Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 



MESTSKY URAD V PRESOVE� 
Sekcia vnutorne] spravy a verejnych cinnosti� 

Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti� 
Hlavna 73� 

080 01 Presov� 

• • 
Vaf. pan 
Ing. Richard Drutarovsky 
predseda VMC c. 2 

," . poslanecka schranka MsU 

Vas list cis lo I zo dna lng . Fe¥e R~t> \r'r, k~ng . Vrbensky Presov 13.5.2015 
051/3100279,277 

Vee 
Vvbave nie poiiad aviek zo zasad nutia VMC c. 2 - zo dna 2.4.2015 

Poi iad avka c. 79/2/15 - vo veci riesenia problemu na ulici Obran cov mieru c. 58.� 
Oprava miestnej komu nikacie na VI. Obrancov mieru pri c. 58 bola zrealizovana v 18. kalendarnom� 
tyzdn i.� 

Poiiadav ka c. 81/2/15 - vo veci derati zacie lokali ty na Ulici Ma rka Culena .� 
Na zaklade preverenia v terene konstatujeme, ze poziadavka je opodstatnena, Jarna deratizacia bude� 

prebiehat' v dru hej po lovici mesiaca maj 2015 .� 

Poiiadavka c. 87/2/15 - vo veci vyclenenia finan cnych prostriedkov z beznej ud rfby na 
vyrovnanic pristupoveho chodnika v MS Fran a Kral'a. 

Oddelenie KSaSOU berie na vedomie poziadavku VMC c.2. 

l~ !-.":S'I'O ESO V S pozdravom Mestsky urad v Presove 
OOaOH DOPRAVY,llVOTHEHO PROSTREOIA AKOMUNAlNYCH SlObEa 
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log. Otilia Ferencikova 

veduca oddelenia 
komunalnych sluzieb 

a spolocneho obecneho uradu 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Rozdel'ovník 

Vaš I'sl čislo / TO dňa: Naše cislo: Vybavuje! linka Prešov: 
R-I004!2015 Mgr. Grešová!31 00206 11.05.2015 

Vec 

Žiadost' o stanovisko k požiadavke č. 83nll5 


Na základe požiadavky p. Petra Hronkina vznesenej na zasadnutí VMČ Č. 2 Vás 
žiadame o zaujatie stanoviska k nižšie uvedenej požiadavke. 

Požiadavka Č. 83/2/15 - vo veci rozJirellia parkoviska vo vllúfrohloku IIa ul. M. ďu/ella 2-16 

Pán Peter Hronkin - zastupujem asi 90 % obyvate!'ov z ulicc Marka Čulena 2-16 a márne 

požiadavku na rozšírenie parkoviska vo vnútrobloku lebo situácia je neúnosná. 


Ďalej by sme chceli, aby sa tá prístupová cesta - slepá (východ z parkoviska), aby sa vyňala a 

zmenila sa na parkovisko. Na tej príjazdovej ceste parkujem a stále dostanem "papuču". 


Nejaký dobrý sused to vždy nahlási. Nie je tam osadená značka "zákaz zastavenia" ani státia. 


S pozdravom 

.. " '"" 1i"'~l1.li~Š ~iľ~l
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• MestsKý urad vresoV ! 

OO BOR STII~iEGICKEHO f\GZVqJA • ;/'
Odée:en:e investlc'le] Č!r;nos I __ Lj 

080 e1 Prešov Au Y:\'i i 

Ing. Ľud~~ít Iioh~i 
poverený riadením odd.1nvestičnej činnosti 

Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov - OÚPaSP, odd. úz. plánovania a urbanizmu 
2. MsÚ Prešov OD,ŽPaKS, odd. dopravy a ŽP 
3. Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2, poslanecká schránka 
4:J MsÚ Prešov - OVS, organizačno-právne oddelenie./ 91(J7/j/(.-11/-
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