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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 - zo dňa 3.9.2015 

1. Požiadavky odstúpené na Odbor vnútornej správy 

Požiadavka č. 265/4/15 - vo veci neodpovedania na požiadavky z predchádzajúcich 
VMČ - (p.Dajča) 

Do výboru VMČ som dňa 04.05.2015 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. 
VMČ Urguje odpovede na požiadavky 188,189/4/2015 - žiadame poslat' na 
vedomie občanovi a VMČ 

Požiadavka č. 266/4/15 - vo veci neodpovedania na požiadavky z predchádzajúcich 
VMČ - (p.Osavčuk) 

a)VMČ č.4 nedal odpoveď na tieto požiadavky 5/4115, 12/4/15, 15/4/1 5, 16/4/1 5, 
18/4/15,57/4/15 , 68/4/15. 
b)Nedostal odpovede na požiadavky. z januárovej zápisnice na str. 2-3 , pod 
číslom 1,2,3,4 zápisnice. 
c)Nedostal odpoveď na požiadavky 66/4/15 , 19/4/15 
VMČ Urguje odpovede na požiadavky 58/412015, 19/4/15 - žiadame poslat' na 
vedomie občanovi a VMČ, d'alšie požiadavky z bodov a),e) doloží sekretár VMČ 
občanovi. 

Požiadavka č. 267/4/15 - požiadavka vo veci podnetu z l.júna nemá číslo 


požiadavky? viď. bod príloha zápisnice str. 5 písm. a). (Osavčuk). 


Prečo podnet z I. júna 2015 nemá číslo požiadavky? "Takto vyzerajú opravené 

rozkopávky v obvode č. 4. Fotto č. 4. Ukážka y ulice Masarykovej. " 

VMČ žiada odpoved'. 




2. Požiadavky 	 odstúpené na odbor dopravy, životného 
prostredia II komunálnych služieb. 

Požiadavka Č. 268/4115 vo veci poškodeného múra na Kmet'ovom stromoradí 
(p.Dajča). 
Murovaný plot Gymnázia Konštantínova 2 naproti objektu Kmeťovo stromoradie 2 
je čiastočne zdemolovaný, opatrený len provizómou zábranou. Stav je nebezpečný. 
V súčasnej dobe sa ďalšia čast' oplotenia významne nakláňa a je otázkou času, 
kedy dôjde k zrúteniu. Žiadam, aby vlastníkovi (mestu) pripomenuli jeho 
povinnosti týkajúce sa správy majetku 
V.IlfČ žiada zaujat' stanovisko. 

Požiadavka Č. 269/4/15 - VO veci nekvalitných prác na rekonštrukcii Ul. 
Vajanského (p.Dajča) 

V súčasnej dobe prebiehajú práce na rekonštrukcii Vajanského ulice. Kryt vlastnej 
ulice je finnou EUROVIA vymenený, práce pokračujú na chodníkoch. Na ulici 
prečnievajú, alebo sú prepadnuté kanalizačné vpuste a poklopy, čo napovedá 
o nekvalite prác. Žiadam, aby zodpovedný stavebný dozor za investora vytkol tento 

nedostatok zhotoviteľovi a zjednal nápravu. 

VMČpožaduje stanovisko prislu.5ného stavebného dozoru za Mesto. 


Požiadavka Č. 270/4/15 vo veci rozkopávky chodníka na ulici Záborského 
(p.Alberty). 
Ulica Záborského 	je rozkopaná po prekopávke, kedy bude daná do pôvodného 
stavu? 
VMČ žiada zaujat' stanovisko. 

Požiadavka Č. 27114/15 - vo veci prevádzky skate parku (p. Hartman). 

Nespokojnosť 8 otváracou dobou Skate parku od 08.45 do 20.45. Prekážka rampa 

spôsobuje veľký hluk. Prečo nie je prítomný správca parku? 

Obozminút' VMČ s prevádzkovým; podmienkami a hlo je správcom? Sú 

dodržané všetky podmienky v súlade so zákonom?( Bezpečnosť) 


Požiadavka Č. 272/4/15 - vo veci zastrešenia zastávky MHD na Pavlovičovom 


námestí (p. Podrazov á). 

Odpoveď na opravu zastávky MHD je jalová, pre občana neprijateľná. Opätovne 

požadujeme aspoň na jednej strane zastávku zastrešiť - najlepšie smer do 

nemOCnlce. 

VMČ žiada, aby zastávka MHD na Pav/ovičOl'om námesti smer Nemocnica bola 
doplnená do zmluvy so spoloČl1ost'ou Euro AWK s.r.o. pre postavenie prístrešku. 

Požiadavka Č. 273/4/15 - vo veci revitalizácie pieskoviska (p.Podrazová) 

Pieskovisko revitalizovať vo vnútrobloku na Pav]ovičovom námestí. 

VMČ žiada uvedel1é pieskOl'isko revitalizoval'. 


Požiadavka Č. 274/4/15 - vo veci kvality vykonaných prác na chodníku ulica 
Konšlantínová (p.Bekeč). 



Strašná kvalíta vykonaných prác na chodníku Konštantínoval Ako to bude 
s preberaním chodníkary Kto bude preberať danú stavbu'> Ako to bude 
s reklamačnou dobou? 
VII1Č žiada požiadavku preverit' a wujat' stanovisko príslušného odboru, 

stavebnej firmy. 

Požiadavka Č. 275/4/15 - vo vecí osadenia alebo opravy lavičiek na ulici 
Pavlovíčovo námestie 1'.34-36 (p. Tkáčik) 
OpravíI' ale po zvážení osadíť nové lavičky pred číslami Pavlovičovo námestie 34
36. 
VJ/Č Odporúča jedno alebo druhé rieše1tie zvážit' a výhodnejšiu altefl1atÍvu 
realizoval'. 

Požiadavka Č. 276/4/15 - vo veci kontroly investícii pri zriadení 

a rekollštrukcií Skate parku(p.Hartman). 

Prekontrolovať faktúry so zriadením uvedenej investície. 

Doručil' faktúry za vykonané práce a vysvetlil' stavebným dowrom. 


Požiadavka Č. 277/4/15 - vo veci illformácií pre pracovnikov cudzích firiem. ( 
p. Jurč)Nechcem aby pracovníci, ktorí prídu opravovať nedostatky na ulici 17. 
Novembra 64-58 navštevovali moju osobu, zodpovedný sú zamestnanci mesta. 
VMČ požaduje aby pracovníci firiem realizujúcich opravy mestského majelku 
lIe/lav.ftevovali občana na vedomie odboru. 

Požiadavka Č. 278/4/15 - požiadavka vo veci vyčistenia parku na Trojici (p. 
Čižiková) 
Vyčistiť park prí Trojici a to hlavne pod zeleňou. 
VillČ žiada vyčistit'a informoval'. 

Požiadavka Č. 279/4/15 - požiadavka vo veci stavu parkovallia a zelene na ulici 
Štefániková - Kúpel'ná (VMČ). 
Neuspokojivý stav na ul. Štefánikova - Kúpeľná, od 1.5.2015 je parkovisko pred 
bytovými domami na ul. Štefánikovej preplnené. I:udia prichádzajúci za prácou 
neparkujú na parkoviskách pri vybudovanom polyfunkčnom dome, ale od 
Štefánikovej ulice, pričom si skracujú cestu cez dvor, ktorý ostal zničený. (viď. 
priložené fotografie zápisnica). 
VII1Č žiada riešil' a i/lformoval'. 

Požiadavka Č. 280/4/15 - požiadavka vo veci orezania a výrubu stromov v MŠ 

a zaradiť ich do rozpočtu na rok 2016. 

VMČ žiada zaradiť do rozpočtu pre r. 2016 orezy, príp. výruby stromov v areáli 

MŠ Budovateľská ako aj v ďalších školských zariadeniach v zriaďovatel'skej 

pôsobnosti mesta s prihliadnutím na bezpečnosť detí a občanov 


Vil1Č žiada rieši,' - odpoved'. 


Požiadavka Č. 281/4/15 - požiadavka vo veci havarijnej opravy chodníka na 

ul. Škultétyho 26 (VMČ) 

VMČ žiada v rámci bežnej údržby opraviť havarijný stav - diera v chodníku na ul. 

Škultétyho 26 

VJ/Č žiada realizáciu a odpoved'. 



Požiadavka Č. 282/4/15 - požiadavka vo veci odstránenia buriny z chodníka na 

ul. ŠtlÍrovcj( VMČ) 

VMC žiada vyčistiť burinu na chodníku na ul. Štúrovej po ulieu Budovateľská 

VMČ žiada realizáciu a odpOl'eď. 


Požiadavka Č. 283/4/15 požiadavka vo veci opravy detského ihriska 

a lavičiek na ulici SDH 2-8 (VMC). 

Opraviť detské ihrisko vnútroblok SDH 2-4 a 6-8 a to buď výmenou prvkov, alebo 

ich opravou. Zároveň opraviť lavičky. 


VIIJČ žiada realizáciu ( zvážit' aká čo najrýclllejfia mOŽ/lOst' a to buď oprava, 

alebo výmena) - odpoved'. 


Požiadavka č. 284/4/15 - požiadavka vo veci Opravy mlÍra na rohu ulíc 

Hlavnej -Grešovej viď. bod príloha zápisnice str. 1 písm. d). (Osavčuk). 


Opraviť múr na rohu ulíc Hlavná - GreŠová. 

VJ1Č žiada opravil' - odpoveď. 


Požiadavka Č. 285/4/15 - požiadavka vo veci opravit' poškodené chodníky na 

pešej zóne na Námestí mieru, viď. bod príloha zápisnice str. 2 písm. c), 

(Osavčuk). 


Opraviť poškodené chodníky na Námestí mieru. 

VlI1Č žiada opravil' - odpoved' 


Požiadavka č. 286/4/15 - požiadavka vo veci požiadavky č.237/4/15 a čiernej 
skládky, vid'. bod príloha zápisnice str. 4 písm. a). (Osavčuk). 
Požiadavka pod číslom 7/4/20 15 boja ostrihať živý plot a nie urobiť dieru do 
živého plota, Ak by bol ostrihaný ž.ivý plot bola by odstránená aj čierna skládka 
VMČ žiada odpoved' (J nápravu. 

3. Požiadavky odstúpené na Mestskú políciu. 

Požiadavka č. 287/4/15 - vo vecí znečisteného pozemku pri Kmet'ovom 

stromoradí (p. Oajča). 


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 tak)'lo pozemok využiť. 


MsP zistiť majiteľa pozemku a zjednal' nápravu. 


Požiadavka Č. 288/4/l5 vo veci parkovanie motorových vozidiel na 

})av!ovičom námestí pri novootvorenej prevádzke Vináreň Bistro (p. 

Podrazová II p. Alberty). 

Parkovanie pre prevádzku Vináreň na Pavlovičovom námestí je údajne riešená. 

Po otvorení prevádzky zvýšená kontrola parkovania pri prevádzke - MsP. 




Požiadavka Č. 289/4/15 - vo veci narušovania verejného poriadku a nočného 


kľudu na stromoradí (p. Bekeč). 


Z Kmeťovho stromoradia dochádza k rušeniu nočného kľudu a to hlavne pred 

víkendom a počas. 


Priama odpoveď príslllšník MsP -Kmeťovo stromoradie je preventívne 

kontrolované priebežne, ale aj napriek t01ll1l zabezpečia častejšiu kontrolIl. 


Požiadavka č. 290/4/15 - vo veci rýchlej jazdy po ulici Konštantínovej(p. 

Bekeč). 


Vodiči aut chodia po ulici Konštantínovej zvýšenou rýchlosťou. 


Požiadat' OO PZ DI za účelom kontroly 


Požiadavka Č. 291/4115 - vo veci jazdy po vnútrobloku 17. Novembra 148 (p. 

Kasarda). 

17.novembra 148 deti sa hrajú vo vnútro bloku, motorové vozidlá jazdia po 

vnútrobloku a ohrozujú ich. 

Častejšia kontrola MsP 

4. Požiadavky odstúpené na Odbor strategického rozvoja. 

Požiadavka Č. 292/4/15 - vo veci opravy vnútro bloku Pavlovičovo námestie 

(p.Alberty a p. Tkáčik) 


Bolo by vhodné opraviť vnútroblokovú komunikáciu Pavlovičovo námestie 34-37, 

28 -30 je v dosť dezolátnom stave. 

VMČ žiada zaradit' opravu vnútrobloku do plánu opráv, ak je to finančne možné 

tak opraviť. 


Požiadavka Č. 293/4/15 - vo veci predlženia vodovodného potrubia na ulicu 17. 

novembra 64-58 ( p. Jurč) 


Ulica 17. Novembra 64 -58 predlžiť vodovod pod cestou, ku ktorej by sme si 

zriadili nové pripojky k uvedeným nehnuteľnostiam. 


Žiada zistit' ako je uložené vodovodllé potrubie na dallej ulici a ako sú vedené 
prípojky. Ak je to možné tak zvážit' a realizovat' predíženie vodovodného potrubia 
pre zriadenie prípojok k nellllutel'nostiam. 

Požiadavka č. 294/4/15 - vo veci projektu vo vnútrobloku 17. novembra č.148 

-144 (p. Kasarda) 
Je urobený projekt na parkovisko vo vnú frobloku č. /48 - / 44. 

VMČ žiada oboznám it' čo je s projektom a ak užje, tak aj s termínom realizácie. 

Počas .~pracol'(/IIia poiiadal'jek ~ul/llo I 'O - Ilie je plI/reblll; odpoved'. 


Požiadavka č. 295/4/15 - vo veci možnej rekonštrukcie chodníka na ulici 
Radlinského (p.Krasnay). 
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 pisOITlliú odpoveď 
pod čisl om TlI 0951/2015 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 chodník vykazuje siefový rozpad LA, na viacerých miestach pokles 
nivelity, poškodené obrubníky, V liste je konštatované, že ak VMČ č, 4 zaradí súvislú 
opravu predmetných chodníkov medzi svoje priority a Mestské zastupiterstvo 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 sIe sa vo výbore MČ č. 4 zaoberalí týmto problémom a vyriešili ho k 
spokojnosti nás občanov, Mgr. Krasnay, Ďakujem, 

VMČ pre tento rok prostriedky Z rezervy vyčerpal, uvedenú rekonštrukciu sa 

pokúsi zaradiť do plánu opráv na rok 2016 zaujať stanovisko odbor. Ak by sa 
našlifinančné prostriedky opravil' tohto roku. 

5. 	Požiadavky odstúpené na Odbor územného plánovania 
a stavebného úradu. 

Požiadavka Č. 296/4/15 - vo veci zlého zamerania stavby (p .•Jurč). 
Zlé urobená oprava pri zameraní mojej stavby. 
Pre veri!', kto a ako zameral uvedenú stavbu a vykonal opravu. 

Požiadavka Č. 297/4115 vo veci nelegálnych garáži na ulici Plzenskej ( 

p.Libera) 

Dobrý delí, volám sa Peter Libera, som vlastníkom bytu na ulici Plzenská 13, Údajné ste už 

jednala sP, Brozakom, naším domovníkom ohľadom garáži, ktoré sú postavene na mestskom 

pozemku--- tzv, čieme stavby pána, ktorý býva oproti v bytovke. Chcem sa Vás opýtať čo sa 

dá robiť s tými gará7Jlmi, aby srne 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 poradit,,?'!') PS: pošlem Vám aj foto, Na moje 

vlastne náklady som už. jednu čiemu stavbu zlikvidoval 

VMČ žiada o stanovisku k - Majitelia nelegálnych garáži na Plzenskej ulici boli 
vyzvaní na ich odstránenie, k 7.9.2015 sa tak nestalo odpoveď od odboru prečo. 

Požiadavka Č. 298/4/15 - vo veci vybudovania terasy na Plzenskej ulici. 

(Osavčuk) 


V mesiacl jimi tohto roku majiteľ Colfe Bar M+M vybudoval terasu na Plzenskej ulici, kto dal 

súhlas a za akých podmienok, Dôkaz viď príloha zápisnice str,3 písm.a 

VMČ žiada o stanovisko, kópiu povolenia. 

6. 	Požiadavky odstúpené na DPMP a.s .. 

Požiadavka Č. 299/4/15 - vo veci odstránenia trolejového vedenia z fasády 

budov na ulici 17. Novembra ( p.Kasarda) 

Trolejové vedenie je umiestnené priamo na fasádu, bolo by vhodné ich umIestniť 


na stÍpy . 

Preveriť možnosti presunu trolejového vedenia. 

7. Požiadavky odstúpené na TsMP. 

Požiadavka Č. 300/4/l5 - vO vecí uloženia nádob na separovaný zber v lokalite 
17. Novembra (Kasarda). 



Prečo tam nie sú umiestnené nádoby na separovaný zber. 
VMČ žiada Zvážil' realizáciu umiestnenia kontajllerov Iia separovaný zber 
odpoveď TsM P - ViWČ a občanovi. 

8. Požiadavky odstúpené Odbor ekonomiky a podnikania. 

Požiadavka Č. 301/4/15 - vo veci financovania a uloženia herného prvku na 

ulici Okružnej č.59 ( p.Šandor) 

Okružná ulica č. 59 parc. č 3263 uložiť herný prvok. 

Z rezervy výboru mestskej časti čA navrhujeme realizoval' II sume 2 000 € 

zakúpenie a osadenie herného prvku na ulicu Okružná ulica č. 59 fia parc. č 


3263 vo vlastníctve mesta a to takto: 

9.3 700 REZERVA pre rozdelenie podl'a potrieb VMČ 1-7- illvestičllú v.Vstavba 

2000€ 
Na 7.60620 7130tJ4 Zakúpenie a osadel,ie heméllO prvku + 2000 € 

9. Požiadavky odstúpené Odbor správy majetku 

Požiadavka Č. 30214/15 - vo veci prístupu ku nehnutel'nosti na Kmeťovom 
stromoradí (p.Šima). 
POŽadl(jem právo prechodu a prejazdu cez Kmeťovo stromoradie ku svojej 
nehnutel'nosti kde mám skolaudovaný vchod. 
Požiadavku občana preveril' OÚP aSÚ v spolupráci OMM a oboznámil' ViWČ 
a občana VJ..fČ žiada Zvážit' realizáciu umiestnenia kontajIlerov na separovaný 
zber - odpoveď TsMP - VMČ a občanovi 

v 

10. Požiadavky odstúpené VMC. 

Požiadavka Č. 303/4115 - vo veci prečo VMČ č,4 nemá v programe rokovania 

výboru bod kontrola uznesení'? (p. Osavčuk). 


Prečo výbor nemá v programe rokovania výboru bod kontrola uznesení? 

Požiadavka občana bude zodpovedaflá na najbližšom VillČ, 


Požiadavka č. 304/4/15 - vo veci prečo druhá čast' výboru je neverejná? (p. 

Osavčuk). 


Schôdze výborov II zmysle ,~Ialúlu mesia PreJav sú verejné. Prečo druhá časť 

výboru Mé {4 je neverejná? 

Požiadavka občana bude zodpovedaná na lIajbližšom ViI1Č. 


Požiadavka Č. 305/4/15 - vo veci prijatia rozhodnutí a uznesení na VMČ (p. 
Osavčuk). 

Prečo výbor MČ Č. 4 prijme rozhodnutia a uznesenia, ked" nemá nadpolovičnú 
väčšinu? Výbor je spôsobilý rokovať, ak je pritomna nadpolovičná väčšina všetkých 
členov výboru. Na prijatie uznesenia a stanoviska výboru je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny pritomných členov výboru Predsa dvaja poslanci zo štyroch nie 
je väčšina. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA TENTO STAV'! 
Požiadavka občana bude zodpovedaná 110 najbližšom VlI1Č. 



.. 

Urgencie poslancov VMC 

I. Urgencia 1/412015 - Nezrealizovaná odpoveď na požiadavku 8714115, J25/411 5 
Kúpeľná ulica 
RieIiť odbor dopravy, živoméllO prostredia 1.1 komunálnych služieb. 

2. 	Urgencia - 2/4/15 - Do kedy bude ukončená oprava Porfýrovej dlažby v meste
odpoveď na požiadavku 254/411 5. 
Ridiť odbor dopravy, životného prostredia a komunáll1)'ch služieb. 

STANOVISKÁ VMČ č. 4: 

1. VYŽiadanie staooviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkovébo 
času z odboru ekonomikv a podnikania, Oddelenie dani, 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 pripade nesúhlasného stanoviska žiadame VAs uviesť dôvody, Ide o tieto 
prevádzkame: 

Názov, adresa prevádzkarne + prevádzk9C!.v..,a",te",I,-'_____ návrh prevádzkovébo 
času 

II DOLCEVITA interiérové doplnh')', Po-Pia 09.00 -18.00 na Po ·Pía 09.00 -17.00 
Hlavna Presov - prevádzkovatel" So 09.00 -1200 So -Ne zatvorene 

BIZNIS PROSPERlTY SS.o. Ne zatvorene zmena prevádzkovateľa a prey. 
času 

Stanovisko VMČ č. 4 - Súftlasí 

Kaviareň VINYL CAFFE, 	 Po-Pia 08.00'22.00 zmena na Po -Ne 08.00 
23.00 

UJ. 17. novembra 102, Presov So 08.00 . 20.00 
prevádzkovatel" Konštantín Balun Ne 15.00 -22.00 zmena prevádzkového času 

Stanovisko Vll1Č č. 4 - Nesúhlasí Po-Ne len do 22,00 

2. V...žiadanic stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
oddelenie Majetkovo - právne 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k :žjadosti o odkúpenie pozemku manželmi 

Bielousovýmí č.parc. KNC 5933/25 v k.ú. Prešov o výmere II m2 (M 12197/2015, 
list v archíve zápisnice). 

http:08.00'22.00


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

komplexne. 

3. Vyžiadanie st"noviska VMČ č. 4. k žiadostiam z Odbor!! správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - UL Hlavná Prešov - žiadosť o dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov pre žíadatera AkSen aktlvný senior o.z. (M 6671/2015, 
118412líst v archíve zápisnice), 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ odporúča prenajať žiadatel'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. (MlI2794/2015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ l. 4: VMČ súhlasi za podmienok ako bolo v prvom prípade" tzn, že 
VMČ súhlasi s kúpou pozemku, ak bude mať Mesto dostatok finančných prostriedkov, 

5. Žiadosť o stanovisko od VMČ 1'.4 k investičnému zámeru" Výstavba centra zábavy 
a služieb (kaviareň s teraS(lu, detské atrakde íl ekologická umyváreň vozidiel) na pozemku 
parc.č.. KN-C 396711 k.ú Prešov v areáli Sokolovne, Ul. Kpt. Nálepku k žiadostiam 
z Oddelenia hlavného architekta II územného plánovania MsÚ, 

(Bíl 0222/201 5, ev.č. L07965/2015líst varchívezápisníee) 

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

V Prešove dňa 23.09.2015 

Ing Renáta Fedorčíková . 
predseda VMČ Č. 4 

Ing. Marek Varga 
sekretár VMČ Č. 4 


