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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 8. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa 07. Septembra 2015 

Prítomní: podPa priloženej prezenčnej listiny MESTO PREŠOV Mestsky tirad v Prešovel 1 
f f, l, .,IIU: -jol ! IAIII.tr. "Ilka: t1/7'1

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 
Znllk.l hlholl ' 

Doji, : l l -09- 2015 UI.~~ 
Program: 

Prn.ny: 	 l iY'lYul. · 
I. Otvorenie a privítanie hostí 	 [,Id,,!.! tl.r, dOll'1 pOlly: 1Z!J q'5,~(20 15 
2. Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Pr, .u.~ 
3. Požiadavky občanov 
4. 	 E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. Stanoviská VMČ 4 
6. Požiadavky poslancov VMČ 
7. Urgencie poslancov VMČ 
8. Záver 

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

J. 	 Predsednička VMČ Ing. Fedorčíková informovala o vykananých opravách na 
uliciach vo VMC 

2. 	 Predsedníčka VMČ Jng. Fedorčíková informovala o odpovediach z M~Ú 
a materiáloch, ktoré prichádzajú na vedomie pre VMČ. 

Požiadavky prítomných občanov 

l. Dušan Dajča, OZ Táborisko 
J. Do výboru VMČ som dňa 04.05.20J 5 písomne predložil požiadavky, na ktoré mi do 

dnešného dňa nebolo odpovedané. Nepovažujem postup odborných útvarov za správny, 
nakoľko sa dá odpovedať aj záporne, keď sú moje otázky nesprávne. Uznávam aj záporný 
výsledok Opakujem preto znovu mnou predložené požiadavky zo spomínaného dňa. 

2. Medzi Kmeťovým stromoradím a ulicou Hurbanistov za kotolňou DJZ je pozemok bez 
majiteľa. Je zarastený náletovými drevinami a slúži na odhadzovanie odpadu. Z mojej 
mladosti sa pamätám, že tam boli záhrady patriace k domom, ktoré boli pri výstavbe DJZ 
zbúrané. Žiadam, aby bol potvrdený majiteľ a zjednal nápravu. Je viacero spôsobov, ako 
takýto pozemok využit 

3. Murovaný plot Gymnázia Konštantínova 2 naproti objektu Kmet'ovo stromoradie 2 je 
čiastočne zdemolovaný, opatrený len provizórnou zábranou. Stav je nebezpečný. 

Vsúčasnej dobe sa ďalšia časť oplotenia významne nakláňa a je otázkou času , kedy dôjde 
k zrúteniu. Žiadam, aby vlastnikovi (mestu) pripomenuli jeho povinnosti týkajúce sa správy 
majetku. 

F -	 MsÚ/SP-Ol/26/1 
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4. V súčasnej dobe prebiehajú práce na rekonštrukcii Vajanského ulice. Kryt vlastnej 
ulice je .firmou EURO VIA vymenený. práce pokračujú na chodníkoch. Na ulici 
prečnievajú, alebo sú prepadnU/é kanalizačné vpuste a poklopy, čo napovedá o nekvalite 
prác. Žiadam, aby zodpovedný stavebný dozor za investora vytkol tento nedostatok 
zhotovitelovi a zjednal nápravu. 

Stanovisko VMČ čo 4 
I. Urgz4eme odpovede na požiadavky 188,189/4/2015 - žiadame poslal' na vedomie 

občanovi a VMé. 
2. MsP zistil' majite/'a pozemku a zjednal' nápravu. 
3. Zaujať stanovisko príslušný odbor. 
4. Vyžiadanie stanoviska príslušného stavebného dozoru za Mesto. 

2. Peter A/berty 
1. Parkovanie pre prevádzku Vináreň je údajne ridená 
2. Bolo by vhodné opraviť vnútroblokovú komunikáciu Pavlovičovo námestie 34-3 7, 28

30je v dosl' dezolátnom stave. 
3. Ulica Záborskéhoje rozkopaná po prekopávke, kedy bude daná do pôvodného stavu? 

Stanovisko VMČ čA 
l . Po otvorení prevádzky zvýšená kontrola parkovania pri prevádzke· MsP. 
2. Zaradiť opravu vmítrobloku do plánu opráv, ak je tofinančne možné tak opravil: 
3. Zaujat' stanovisko príslušného odboru - vecné stanovisko. 

3. Hartman Peter, SDH 
l. Agáty ošetrené, plot opravený - poďakovanie. 

2. Nespokojnosť s otváracou dobou Skate parku od 08.45 do 20.45. Prekážka rampa 
spôsobuje ve/'ký hluk. Prečo nieje prítomný správca parku? 

3. Prekontrolovať/ak/úry so zriadením uvedenej investície. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. Stanovisko k bodu 2 - Oboznámiť VMé s prevádzkovými podmienkami a k/o je 
správcom? Sú dodržané všetky podmienky v súlade so zákonom ?( Bezpečnost) 

2. Doruči/,/aktúry za vykonané práce a vysvetlil' stavebným dozorom. 

4. Podrazová Božena, Pav/ovičovo námestie. 
/. Odpoveď na opravu zastávky MHD je jalová, pre občana neprijate/'ná. Opätovne 

požadujeme aspoň najednej strane zastávku zastrešit' - najlepšie smer do nemocnice. 
2. Pre Vinotéku pri výstavbe nebolo dosl' parkovacích miest, ako /o bude po spustení 

prevádzky? 
3. Pieskovisko revitalizovat' vo vnútrobloku. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

1. VMé žiada. aby zastávka MHD na Pavlovičovom námestí smer Nemocnica bola 
doplnená do zmluvy so spoločnost'ou Euro AWK s.r.o. pre postavenie prístrešku. 

F - MsÚ/SP·Ol /2611 
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2. To isté ako up. Alber/yho. 
3. Zabezpečil' údržbu pieskoviska. 

5. Bekeč, Konštantínava 
J. Strašná kvali/a vykonaných prác na chodníku Konš/antínova' Ako /0 bude 

s preberaním chodníka? Kto bude preberal' danú stavbu? Ako IO bude s reklamačnou 
dobou? 

2. Z Kme/ovho stromoradia dochádza k rušeniu nočného kľudu a /0 hlavne pred 
víkendom a počas. 

3. Vodiči aul chodia po ulici Konš/antínovej zvýšenou rýchlosl'ou. 

Stanovisko VMČ č. 4 

J. Uvedenú požiadavku preveril' a zaujal' stanovisko príslušného odboru, stavebnej 
firmy. 
Odpoveď p. Zvoláreň MsÚ - chodnik ešte nie je prevzatý, so zholovile/'om sa jedná 

o výsledku bude informova/' VMC 
2. Priama odpoveď príslušník M~P -Kme/'ovo stromoradie je preventívne kon/rolované 

priebežne, ale aj napriek lomu 	zabezpečia čas/~j.fiu kontrolu. 

J Požiadať OO PZ Dl za účelom kontroly. 


6. Tkáčik, Pavlovičavo námestie. 
J. Vyspravit' vnú/roblok Pavlovičovo námestie od ulice Francisciho po Záborského. 
2. Opravil' ale po zvážení osadil' nové lavičky pred číslami Pavlovičovo námestie 34 -36 

Stanovisko VlI1Č č.4 

I. Rie.fil' opravu /ak ako up. Albertyho. 
2. Odporúčamejedno alebo druhé riešenie zvážit' a výhodnej.fiu al/ernatívu rea!izova( 

7. Jurč, 17. novembra 
J. Ulica 17. Novembra 64 -58 predlži/' vodovod pod cestou, ku ktorej by sme si zriadili 

nové prípojky k uvedeným nehnute/'nostiam. 
2. Na VMČ č.4 som dňa OJ. 06. 20 J5 nikdy nikoho neudal a žiadnu sl'ažnost' nepodal. 
3. Nechcem aby pracovníci, k/orf prídu opravoval' nedostatky na ulici J7. Novembra 64

58 navštevovali moju osobu, zodpovedný sú zamestnanci mesta. 
4. Zlé urobená oprava pri zameraní mojej stavby. 

Stanovisko VMČ é. 4 

J. Žiada zis/i/' ako je uložené vodovodné potrubie na danej ulici a ako sú vedené 
prípojky. Ak je to možné /ak zvážiť a realizoval' predíženie vodovodného po/rubia pre 
zriadenie prípojok k nehnu/e/'nostiam. 

2. K bodu č.3, VMČ požaduje aby pracovníci firiem realizujúcich opravy mestského 
maje/ku nenavš/evovali občana. 

3. Preveri( k/o a ako zameral uvedenú stavbu a vykonal opravu. 

F - MsÚ/SP-OI /261J 
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8. Osavčuk Emil, Ku amfiteátru. 

l. Požiadavky vid~ príloha 
2. Zlé umieslnená DZ Pešia zóna na rohu Kováčskej smerom k MUČU vid~ fOllo 

Stanovisko VMČ č. 4 
l. Na bod a, b, c na najbližšie stretnu/ie VMČ predloží sekretár odpovede, kloré sú už 

zodpovedané. 
2. Na bod d) zabezpečil' údržbu obkladu a dlažby. 
3. Zabezpečil' opravu dlažby na Námeslí mieru - príslušný odbor /ermín. 
4. Rôzne bod a) Preveril' povolenie na /erasu. Bod b)c),d) zodpovie predsedníčka VMČ 

na najbližšom zasadnu/í. 
5. Podnety str. 4 a) b) Zodpovedal' ODŽPaKS 
6. Podne/y str. 5 bod c) viď. Júnová zápisníca, príloha Osavčuk sir. 3 bod j) , kedy mala 

alebo má byl' rozkopávka uvedená do pôvodného s/avu. 
7. K bodu Č. 2 preveriť osadenie značky vid~ fo/to príloha č. 2 

9. Kasarda 17. Novembra. 
J. Trolejové vedenie je umies/nené priamo na fasádu, bolo by vhodné ich umies/niť na 

Slípy . . 
2. 17.novembra 148 deti sa hrajú vo vnú/robloku, motorové vozidlá jazdia po 

vnú/robloku a ohrozujú ich. 
3. Je urobený projekt na parkovisko vo vnútrobloku č.148 -144. 
4. Prečo tam nie sú umiestnené nádoby na separovaný zber. 

Stanovisko VMČ č,4 

l . Preveriť možnosti presunu trolejového vedenia. 
2. Častejšia kontrola MsP 
3. Oboznámit' VMČ s projektom, ak užje tak aj s termínom realizácie. 
4. 	 Zvážiť realizáciu umiestnenia kontajnerov na separovaný zber - odpoveď TsMP 

VMČ a občanovi. 

10. 	Šandor Ladislav, Urbanika n.o. 
J. Okružná ulica Č. 59 parc. é 3263 uložiť herný prvok . 

Stanovisko VMČ č,4 

Z rezervy výboru mestskej časti č.4 navrhujeme realizovať v sume 2 000 € zakúpenie 
a osadenie herného prvku na ulicu Okružná ulica č. 59 na parc. é 3263 vo vlastníctve 
mesta a to takto: 

9.3 700 REZERVA pre rozdelenie podla potrieb VMČ 1-7 - investičná v)ís/avba - 2000 €' 
Na 7.6 0620 713004 Zakúpenie a osadenie herného prvku + 2000 €' 

11. Šima, ulica Konšlalltínová 
J. Požadujem právo prechodu a prejazdu cez Kmeťovo stromoradie ku svoJeJ 

nehnute/'nosti kde mám skalaudovaný vchod. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 
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Stanovisko VMČ č.4 

Požiadavku občana preveriť OÚP aSÚ v spolupráci OMM a oboznámiť VMČ a občana. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: 

l. Peter Libera 
Dobrý deň , volám sa Peter Libera, som vlastníkom bytu na ulici Plzenská 13. Údajné ste už jednala s 
P. Brozakom, naším domovníkom ohľadom garáži, ktoré sú postavene na mestskom pozemku--· tzv. 
čieme stavby pána, ktorý bYva oproti v bytovke. Chcem sa Vás opýtať čo sa dá robiť s tými garážami, 
aby sme si tu mohli postaviť nejaké ihrisko alebo len lavičky ????? Mam volať políciu stále alebo to 
posuniem na Hygienu nakoľko su tam potkany, mačky, výkaly, smrad atd. Alebo ako by ste mi mohla 
poradiť??? PS: pošlem Vám aj foto. Na moje vlastne náklady som už jednu čiemu stavbu zlikvidoval 

Stanovisko VMČ č. 4 . 
I. Majitelia nelegálnych garáži na Plzenskej ulici boli vyzvallí na ich odstránenie, 

k 7.9.2015 sa tak llestalo odpoveď od príslušného odboru. 

2. Mgr. Krasllay 

Dobrý deň. Vážená pani predsedníčka výboru v mestskej časti Č. 4 v Prešove. Ako občan Prešova 
obrátil som sa na MsÚ v Prešove so žiadosťou opravy havarijného stavu chodníkov na Radlinského 
ulici. Na moju žiadosť som dostal písomnú odpoveď pod čislom T/I0951 /2015 podpísanú Ing. 
Stanislavom Ondirkom - vedúcim odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ 
Prešov, kde je konštatované, že môj podnet je opodstatnený, že po previerke na mieste je 
konštatované, že chod nik vykazuje sieťový rozpad LA, na viacerých miestach pokles nivelity, 
poškodené obrubníky. V liste je konštatované, že ak VMČ Č. 4 zaradi súvislú opravu predmetných 
chodníkov medzi svoje priority a Mestské zastupiteľstvo v Prešove odsúhlasí potrebné finančné 

krytie, oddelenie komunálnych služieb a SOÚ v Prešove bezodkladne pristúpi k ich realizácii. Z 
uvedeného dôvodu sa na Vás obraciam, aby ste sa vo výbore MČ Č. 4 zaoberali týmto problémom a 
vyriešili ho k spokojnosti nás občanov. Mgr. Krasnay. Ďakujem. 

Stanovisko VMČ č. 4 : 
2. VMČ pre tenlo rok prostriedky z rezervy vyčerpal, uvedenú rekonštrukciu sa pokúsi 

zaradiť do plánu opráv na rok 2016. 

k pisomným požiadavkám občanov: 

l. Osavčuk Emil 

Požiadavky viď. príloha č. I 


Stanovisko VMČ č. 4 

l. Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a riešenie. Oboznámiť VMČ a 
občana. 

F - MsÚ/SP-Ol /26/l 
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Stanoviská VMČ č. 4 

1. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkového času 
z odboru ekonomiky a podnikania, Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 

V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 

179/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Prešov žiadame Výbor v mestskej časti Č. 4 o stanovisko k žiadostiam na osobitné 
určenie prevádzkového času nad rámec prevádzkového času stanoveného v článku 3 tohto 
VZN. 

V prípade nesúhlasného stanoviska žiadame Vás uviesť dôvody. Ide o tieto 
prevádzkarne: 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzkovateľ návrh )!revádzkového času 

li DOLCEVITA interiérové doplnky, Po-Pia 09.00 -18.00 na Po -Pia 09.00 -17.00 

H lavna 72, Presov - prevádzkovatel' So 09.00 -12.00 So -Ne zatvorene 


BIZNIS PROSPERITY S.r.o. Ne zatvorene zmena prevádZkovateľa a prey. času 

Stanovisko VMČ č. 4 - Súhlasí 

Kaviareň VINYL CAFFE, Po-Pia 08.00'22.00 zmena na Po -Ne 08.00 -23.00 
Ul. 17. novembra 102, Presov So 08.00 .20.00 
prevádzkovatel' Konštantín Balun Ne 15.00 -22.00 zmena prevádzkovébo času 

Stallovisko VMČ č_ 4 - Nesúhlasí Po-Ne len do 22.00 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
oddelenie Majetkovo - právne 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie pozemku manželmi Bielousovými 
č.parc. KNC 5933/25 v k.ú. Prešov o výmere 11 m2

• (M 12197/2015, list v archíve 
zápisnice). 

Stallovisko VMČ Č. 4:. 
Súhlasíme s odpredajom a navrhujeme riešiť odpredaj pozemkov v tejto lokalite 

komplexne. 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 

Žiadost' o zaujatie stanoviska - Ul. Hlavná Prešov - žiadosť o dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov pre žiadateľa AkSen - aktívný senior o.z. (M 6671/2015, č.z 
1184 I 2 list v archíve zápisnice). 

F - MsÚ/SP-OI /26/J 
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Stanovisko VMČ č. 4: VMČ odporúča prenajal' žiadate/'ovi. 

4. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k ponuke na odkúpenie parc.č. KNC 568/2 v k.Ú. Prešov 
pri Záhrade umenia . (M/l2794/2015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí za podmienok ako bolo v prvom pripade., tzn. , že VMČ 
súhlasí s kúpou pozemku, ak bude mal' Mesto dostatokfinančných prostriedkov alebo daj 
konkrélne stanovisko, ktoré sme uviedli pri prvom vyjadrení, daj dátum 

5. Žiadost' o stanovisko od VMČ č.4 k investičnému zámeru" Výstavba centra zábavy 
a služieb (kaviareň s terasou. detské atrakcie a ekologická umYVáreň vozidiel) na pozemku 
parc.č. }(N-C 3967/1 k.ú Prešov vareáli Sokolovne, Ul. Kpt. Nálepku k žiadostiam 
z Oddelenia blavnébo architekta a územného plánovania MsÚ. 

(Bil 022212015, ev.č. 107965/2015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí pri dodržaní podmienok, stanovených mestom. 

Požiadavky poslancov VMČ 

1. P. Lallgová, VMČ4 
~ Vyčistit' park pri Trojici a (o hlavne pod zeleňou požiadavka prellesená od p. 

M.Čižíková 

2. P. Fedorč/ková, VMČ4 
~ Neuspokojivý stav IIa ul. Štefállikova - Kúpeľná, od 1.5.2015 je parkovisko pred 

bytovými domami na ul. Štefállikovej preplllené. Ľudia prichádzajúci za prácou 
lIeparkujú IIa parkoviskách pri vybudovallom polyfullkČllOm dome, ale od Štefállikovej 
ulice, pričom si skracujú cestu cez dvor, ktory ostal v,ičell.ý. (viď. priložellé (%prali"L 

F - MsÚ/SP-OJ /2611 
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žiada zaradil' do rozpočlu pre r. 2016 orezy, príp. výruby sIromov v areáli MŠ 
Budovalel'ská ako aj v ďalších školských zariadelliach v zriaďovalel'skej pôsobllosti 
mesta s prihliadnutím na bezpečnosť detí a občallov. 
~ VMČ žiada v rámci bežnej údržby opravit' havarijný stav - diera v chodníku na ul. 

Škultétyho 26 
~ VMČ žiada vyčiSlil' burinu IIa chodníku na ul. Štúrovej po ulicu Budovatel'skú. 
~ VMČ súftlasí s rozdelením rezervy vo výške 42.000,- € nasledovIIe: 

Ul. Šafárikova 3 326,- € zrealizované 
- Konštantíllova po Weberov dom 12412,- € 

KOllštantínova po SOŠ dopravná 5437,- € 
- Špitálska (súčinIlost') 5 080,- € 

Čast' ŽeleZlličiarskej 15 745,- € 
Vyčíslenie od fy JVS bolo vid'. 

Dobrý deň, 

posielam kalkulácie na jednotlivé akcie: 

Ul. Šafárikova - zrealizovaná : 3 326 EUR 

F - MsÚ/SP-O 112611 



------

Strana 
VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 9/9lŠ! 

I Mesto Prešov Im_... ----_...__... 	 --' 

Predbežné rozpočty: 


UL Moyzesova- vstup ku cinl. 3 935 + 2 694 = 6 629 € 

UL 17.novembra (pred Milk Agro) - chodník 11 526 € 

Ul. Pavlovič. Námestie -MK 71 979 € 

UL Konštantínova -chodník od Metodovej po SOŠ dopr. 5437 € 

UL Konštant.- chodník od Metodovej po Web. dom 12412 € 

Ul. Železničiarska- chodník od Francisciho po Zábors. 14 197 € 

Ul. Železničiarska -chodník od Zábors.po Pavl.nám. 14474 € 

Ul. Špitálska - MK 5 080 € 


Zákutná Jana 

J.V.S.,s.r.o., Prešov 


3. P. Drobňáková 
);> 	 Opravil' den'ké ihrisko vnútroblok SDH 2-4 a 6-8 a to buď výmenou prvkov, 

alebo ich opravou. Zároveň opravil' lavičky. 

Urgencie poslancov VMČ 

l. Nezrealizovaná odpoveď na požiadavku 87/4/15,125/4/15 - Kúpeľná ulica 
2. Do kedy bude ukončená oprava l'orfýrovej dlažby v meste odpoveď na požiadavku 

254/4/1 5. 

V Prešove dňa 11.09.2015 
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Ing. Renáta Fe.dorčikova / 
predseda VMC Č. 4 

,/ 

Ing. Marek Varga 
sekretár VMČ Č. 4 

,/ 
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vmc4@presov.sk 


Emil Osavčuk, 


diskusný príspevok odovzdaný na výbor MČ č. 4, dňa 7. 9. 2015. 


POŽIADAVKY A PODNETY 

/ j / 
v a/ Výjor MČ č! 4 nedal odpov,5P' na tieto požiadavky: 5/4/15, 12/4/15, 15/4/15, 

16/4/15, 18/4/15, 57Ý4/15, 58/4/15, 68/4/15 . 
.J1 ~ (i l ' ~ ' t{.lo' rr- r 

b/ Nedostal som odpoveď od poslanca na požiadavky, ktoré sú uvedené v zápisnici 

z 12. Januára 2015, na str. 2 a 3, pod číslom l, 2, 3, 4. 

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. % 25 ,.poslanec je 
povinný na požiadanie informovať voliča o svojej činnosti a činnosti mestského 
zastupiteľstva!. 

c/ Nedostal som odpoveď na tieto požiadavky: 66/4/15, 19 14/15. 


d/ Opraviť múr na rohu ulíc Hlavnej a GreŠovej. 


Dôkaz: Foto. 
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el 	 Opraviť poškodené chodníky na pešej zóne na Námestí mIeru. 

Dôkaz: Foto 
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Dôkaz: Foto. 
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ROZNE: 


al V mesiaci júni tohto roku majiteľ Coffee Bar M+M vybudoval terasu na 
Plzenskej ulici. 

Kto dal súhlas a za akých podmienok vybudovať terasu. 


Dôkaz: Foto 


bI Prečo výbor MČ Č. 4 nemá v programe rokovania výboru bod kontrola 
uznesení? 

cl Schôdze výborov v zmysle Štatútu mesta Prešov sú verejné. Prečo druha časť 
výboru MČ Č. 4 je NEVEREJNÁ? 

dl Prečo výbor MČ Č. 4 pnJlma rozhodnutia a uznesenia, ked' nemá nadpolovičnú 
väčšinu? Výbor je spôsobilý rokovať, ak je prítomna nadpolovičná väčšina všetkých 

členov výboru. Na prijatie uznesenia a stanoviska výboru je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru Predsa dvaja poslanci zo štyroch nie 
je väčšina. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA TENTO STAV? 

- 3 ~ 



PODNETY 

al Požiadavka pod číslom 237/4/20 15 bola ostrihať živý plot a nie urobiť dieru do 
živého plota. Ak by bol ostrihaný živý plot bola by odstránená aj čierna skládka. 

Dôkaz: Foto. Ukážka z parku Lesík delostrelcov. Kto je zodpovedný za tento stav? 

201572312.02 PM 

bi Prečo nie sú orezané kriaky tak, aby bezdomovci nemohli si robiť bivuak. Inoe/ah 
pod holým nebami Kto je zodpovedný za tento stav? 

Dôkaz: Foto. Ukážka z parku Lesík delostrelcov. 
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t.II Prečo podnet z I. júna 2015 nemá číslo požiadavky? "Takto vyzerajú opravené 
rozkopávky v obvode č. 4. Foto č. J. Ukážka Z ulice Masarykovej." 

Za hore uvedené podnety na MsÚ v Prešove nikto nezodpovedá? 
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