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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 9. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa 5. Októbra 2015 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny M~STO PREŠO\' M esl5~ý úrad v Prešove 

bi";"", / OJ</ "or ," '"'''' r//1
Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 I tlU il te hot;, 

00110: l 2 -10- 2015 UI:P1D 
Program: 

P"loby; 

I Otvorenie a privítanie hostí 	 hid"enH'sluccšl'lo'ityc , . 	 , IV~/
2. Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 	 . 
3. Požiadavky občanov 
4. E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. Stanoviská VMČ 4 
6. Požiadavky poslancov VMČ 
7. Záver 

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

1. 	 Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ 
a materiáloch, ktoré prichádzajú na vedomie pre VMČ. 

Požiadavky prítomných občanov 

1. Dušan Dajča, OZ Táborisko 
l. Vylúčiť autobusy SAD a iných dopravných spoločností mimo MHD z prejazdu ulíc 

Dilongovej, Metodovej, Sládkovičovej, Moyzesovej a Vajanského. 
2. Na Táborisko je ZV pre nákladnú dopravu, no vodiči túto značku porušujú, žiadame 

o kontrolu. 
3. Ulica Moyzesová . Dilongová poškodená vozovka po projekte Čistá Torysa. 
4. Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážil' osadenie obrubníkov, nakolko vodiči 

devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné rokovanie, ktoré 
prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla vid: príloha č.l. 

5. Pokia/' máme informácie, tak bol spustený projekt Poznaj svojho policajta, chcel by 
som požiadať o meno policajta prideleného na Táborisko a kontakt. 

6. Zabezpečiť vo večerných hodinách k/'ud vo vyhliadkovej veži. Niekedy nadmerný hluk 
pri výstupe na vežu a potom na vyhliadke. 

7. Prečo pri rekonštrukcii ulice Vajanského nebol použitý iný vrchný kryt na chodník ako 
asfalt? Aký bol cenový rozdiel v použitom materiáli a práci? 

8. Ako j e to s opravou mestských hradieb na stromoradí - termín realizácie. 
9. Plánovaná údržba Moyzesova, Sládkovičova, Burianova - nebolo urobené ako je v 

odpovedi 244/4/15 odpoveď zo 6.8.2015 
IO. Ako je to s porfýrovou dlažbou na u/ici Hlavnej, kedy bude opravená. 

F -	 MsÚ/SP-OI /26/1 
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Stanovisko VMČ č. 4 
I. Odbor dopravy riešil' osadenie príslušných značiek a MsP zvýšil' kontrolu na Zv. 
2. MsP zvýšil' kontrolnú činnost' - bez odpovede informovať občana na VMČ. 
J Zaradil' ulice do plánu opráv. 
4. 	 Navrhnút' riešenie ochrany trávnatého pásu. MsP kontrolná činnost 
5. 	 MsP oboznámil' občana. 
6. 	 Oboznámit' REAL s.r.o. - zjednal' nápravu. 
7. 	 Oboznámil' občana a VMČ. 
8. 	Oboznámil' občana a VMC 

2. Viktória Ondriová, Prešov 
l. Kedy sa bude realizoval' druhá časť rekonštrukcie Pavlovičovo námestie. Viď príloha 

č.2. 

2. 	Opravit' aspoň dočasne diery na ulici vo vnútrobloku smerom na Škultétyho ulicu 
3. 	Lavičky pred OD Tesco - vel'lcé každodenné znečistenie. 

Stanovisko VMČ čA 
I. 	 Príslušný odbor nech oboznámi VMC a občana s predpokladaným termínom 

realizácie. 
2. 	 Opraviť vnútroblokovú komunikáciu - opravil' výtlky. 
3. 	 Oslovil' OD Tesco a zjednal' nápravu. 

3. Hartman Peter, SDH 
I. Žiada odstránil'prekážku v skate parku -lavička - je ve/'mi hlučná. 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. Pokúsil' sa upravil' lavicu, poprípade prehodniťjej zotrvanie na mieste. 

4. Podrazová Božena, Pavlovičovo námestie. 

/. Opätovne požadujeme zastrešil' zastávku na Pavlovičovom námestí pri čísle IJ 

2. Ulica Štefánikova chodník pri OD TESCO poškodený v dezolátnom stave. 
3. Opraviť výtlky Pavlovičovo námestie 43-45. 
4. Zaradil' na budúci rok herný prvok na Pavlovičovo námestie Č. 42-45. 
5. Opraviť lavičky na Pavlovičovom námestí 42 - 45 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. VMC žiada o informácie o možnostiach realizácie zastávky MHD, ako 
v predchádzajúcej zápisnici. 

2. Požiadať majitel'a a správcu chodníka o jeho opravu. 
3. Tak ako up. Ondríkovej v bode č.2. 
4. Zaradil' prvok do plánu. 

5. 	Podracká, MDŽ 
I . 	Osadenie košov na Sedliackeho povstania? 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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2. Osadenie košov od Sedliackeho povstania po most ku Športovej 

hale, aj pre psíčkarov. 


3. Orezal' strom, ker na MDŽ č.2 vid~ obr. l 
4. Prerastené konáre na chodník zo strany Stavoprojektu o upratal' 


neporiadok. Priloha č.5 


Stanovisko VMČ Č. 4 

/. Požaduje osadil' koše. 
2. Požaduje osadil' koše v primeranom množstve (antivandal). 
3. Odd. VPČ požiadavka na orez. 
4. MsP vyzval' majitela na zjednanie nápravy, informoval' VMC na 


d'alšom zasadnutí o stave. I Obr.I 


6. Šebejová, Vajanského. 
l. Poďakovanie VMC, za doterajšie výsledky ohľadom riešenia problému. 
2. Prečo je na Internete predajňa Bolix vedená na ulici Vajanského, ak nie je povolená. 

Príloha č.3 
3. Ako je odvodnený pozemok a vjazd do objektu Vajanského Č. , ak voda tečie smerom 

na ulicu. Príloha č 4 

Stanovisko VMČ č.4 

/. VMC berie na vedomie. 
2. Preveriť či je alebo nie je uvedená prevádzka v danom objekte. 
3. Preveril' ako je riešený zvod dažďovej vody z pozemku. 

7. Jesenská,Feledíková,Kočková, Štúrová. 
/. Žiadajú riešiť zámenu pozemkov na ulici Štúrovej medzi mestom a KRPZ, ktorá bola už 

riešená v minulosti. 
2. Riešiť statickú dopravu v uvedenej lokolite. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. Žiada zistiť vakom štádiu je zámena pozemkov. 
2. Riešiť statickú dopravu v Generele dopravy. 

8. Osavčuk Emil, Ku amfiteátru. 

l. Požiadavky písomné vid: príloha 
2. V septembri na VMC konštatoval, že ulice v meste sú špinavé. 
3. Ulica Masaryková je rozkopaná spoločnostou Condonet, pracovníci úradu nekonajú. 
4. Ulica K amfiteátru nie je v pláne na čistenie a ani pre zimnú údržbu. 
5. Veľa detských ihrísk je nevyužitých a sú nefunkčné viďpríloha 6b) foto. 
6. Faktúry v mesiaci Júl 2015 a následne o dva mesiace za čistenie 23 pieskovísk sú 

v poriadku? 
7. VMC č.4 má v katastrofálnom stave dvory a vnútrobloky. 

F - MsÚ/SP-Ol /26/1 



4/8 9 Strana 
VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 

Mesto Prešov 

8. Ako to bude z ulicou Špilalskou, čo sa týka daľju do pôvodného stavu. Ako to bude 
financované. 

Stanovisko VMC č. 4 
l. Stanovisko VMČ pri pisomných požiadavkách. 
2. Zabezpečiľ čistenie ulíc s následnou kontrolou. 
3. Na VMC doručiť podklady k rozkopávke na Ul. Masarykovej pre spoločnosť 

Condornet. 
4. Zaradiť do plánu uvedenú ulicu a doručiť na VMČ zoznam kde je uvedená. 
5. Doručil' na VMČ zoznam funkčných detských ihrisk a pieskovísk. 
6. Doručiť na VMC faktúry za vykonané práce s rozpisom pieskovisk na ktorých boli tieto 

práce vykonané. 
7. Zostaviť menovitý zoznam vnútroblokov s najnutnejšou údržbou. 
8. Na nasledujúci výbor VMC prítomnosť pracovníka MsÚ pre priamu odpoveď 

a vysvetlenie občanovi. 

9. Šide/ská - Frimart . 
l. Žiada o podporu prenájmu priestorov na ulici Hlavnej na druhom poschodi 

v prevádzke Senátor. Doložila projekt vid: príloha č.8 

Stanovisko VMC č.4 

l. VMC odporúča prenajal' priestory subjektu s väčšou cenovou ponukou 

10. Bednáriková, Jarková ulica. 
J. Ulica Jarková 25-27 chodník v katastrofálnom stave. 
2. Vyčistil' odtokový kanál 
3. Odstrániť kvetináče. 

Stanovisko VMC č.4 

1. Zis/iť vakom je /0 s/ave, navrhn úľ riešenie. 
2. Vyčistiť kanál 
3. Kvetináč presunúľ k p. Chudej by/om Jarková Č. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: 
Dobrý deň. 
Obraciam sa na Vás s prosbou obyvatel'ov sídliska DUKLIANSKYCH HRDINOV o vyriešenie nášho 
problému s autobusovým spojom č.29. 
I. - prvý spoj v pracovné dni ide o 7,45 hod smerom do nemocnice. 

Pracovná doba v nemocnici začína na 6,00 hod, alebo na 7,00 hod. 

Ak potrebujete ísť na vyšetrenie, alebo odber krvi, musíte prísť ešte pred 7,00 hod, aby ste sa mohli 

zapísať do poradovníka. 


F - MsÚ/SP-O 112611 
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2. - LINKA č.29 Z NEMOCNICE NECHODÍ cez sídlisko DUKLlANSKYCH HRDINOV, ale ide do 
mesta. Starší ľudia to majú na sídlisko z mesta dosť ďa leko ... 

Boli by sme radi, keby ste túto našu žiadosť prešetrili a vybavili v prospech obyvateľov sídliska 

DUKLlANSKYCH HRDINOV. 


Ďakujeme . Jozefína Bimšteinová, SDH 

Stal1ovisko VMČ č. 4 

Žiada vyjadrenie DPMP . 

k písoml1ým požiadavkám občal1ov : 

1. Osavčuk Emil 

Požiadavky viď. príloha č.6a) 


Stal1ovisko VMČ č. 4 

l. Odpovedať občanovi na požiadavky 19,100,195 
2. Príslušné oddelenia zvýšil' kontrolnú činnosť v uvedených oblastiach. 
3. Vyzvať majitel'a pozemku na nápravu. 
4. Zabezpečiť orez, uviest' tennín do kedy. 
5. Preveriť a zabezpečit' orez. 
6. Požiadavka bude zapísaná do zápisnice v Októbri. 

2. Vlastl1íci bytov 17.l1ovembra č.19-29 


Požiadavky na vybudovanie parkovacích miest viď. príloha č. 7 


Stal1ovisko VMČ č. 4 

Žiada zaradi!' do zoznamu investičných akcii. 

Stanoviská VMČ č. 4 

1. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkovébo 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 + prevádzkovate!' návrh ~revádzkového času 

F - MsÚ/SP-O 1126/1 
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I I Predajňa VEBEST -predaj reklamných 
predmetov, suvenírov, umeleckých diel 
Hlavná 32, Prešov, 
prevádzkovate!' - Vladimír Bielek 
nová prevádzka 

nová prevádzka Po-Pia 09.00-16.00 
So zatvorená 
Ne zatvorená 

21 Predajňa AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE 
Predaj chovatel'ských potrieb 
Hla vná 133, Prešov 
prevádzkovate!' - Štefan Nižník 
Zmena prev. času 

Po-Pia 
So 
Ne 

09.00-17.30 
09.00·12.00 
zatvorená 

Po-Pia 09.00-17.00 
So-Ne zatvorená 

31 mobilný operátor ORANGE 
Hlavná 46, Prešov 
Prevádzkovateľ-SATMO, 
s.r.o., Poprad 
zmena prevádz. času 

PO-Pia 
So 
Ne zatvorená 

09.00-18.00 
09.00-12.00 

Po-Pia 08.30-17.30 
So-Ne zatvorená 

Doterajší prevádzkový čas - sezóna od 1.5.-30.9. mimo sezón): od 1.10.-30.4. 
41 	Cestovná agentúra TraVel, S.r.O. Po-Pia 10.00-18.00 Po-Pia 10.00-17.00 

Hlavná 27, Prešov So-09.00-12.00 So-Ne zatvorená 
prevádzkovateľ TraVel, s.r.o., Ne- zatvorená 
Prešov 
zmena prevádzkového času 

navrhujú: 
letná sezóna od 1.6.-31.8. mimo sezón): od 1.9.-31.5. 
Po-Pia-lO.00-18.00 Po-Pia 10.00-17.00 
So-Ne zatvorená So-Ne zatvorená 

Stanovisko VMČ čo 4:. Súhlasíme. 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
oddelenie mestského majetku. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom nehnutel'nosti III.NP v objekte 

Senátor na Ul. Hlavnej č . 67 pre Východoslovenský región n.o.. (M/13361 /2015 č.zaz. 
125115, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. 
Navrhujeme prehodnotit', či daná nehnutel'nost' je vhodná na sociálne bývanie, a to 

vzhľadom ku umiestneniu nehnuteľnosti a jej využitia v súčasnej dobe. 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
Oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadost' o zauJatle stanoviska - K zriadeniu vecného bremena - práva prechodu 
a prejazdu cez Kmeťovo stromoradie. (M 6671/2015 , Č.z 118412 list v archíve zápisnice). 

F - MsÚ/SP-01 /2611 
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Stanovisko VMČ č. 4: VMČ žiada vyjadrenie Odboru dopravy. 

4. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb, Oddelenie dopravy a životného prostredia. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dopravného značenia na Táborisku. 
(M/1 279412015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí z variantom E 

Požiadavky poslancov VMČ 

l. Spoločné požiadavky VMČ. 
~ osadiť na obidvoch vstupoch na meslské trhovisko dopravné značky Zákaz vjazdu 

mimo dopravnej obsluhy. 
> VOK označit' dobu pristavenia OD - DO a zverejnil' na stránke mesta pri VMČ čA 

sekcia zápisnice, mesiac október. 

~ Žiadame pristavit' 3 VOK- Y navyše, a to: 


l. 	 Pavlovičovo nám. 39-45(garáže okolo plota Materskej škôlky) 
2. 	 Jarková - Baštová 
3. 	 Štúrova IS - 17 (KRPZ) alebo Šlúrova 19 - 25 - Budovalel'ská vnútroblok 

2. P. Langová, VMČ4 
> 	Obyvatelia sa st'ažujú, že sa tam svojvoľne zamyká brána, tým pádom autá parkujú 

pri vedľajšom bloku, čo vadí jeho obyvateľom - "Je to v poriadku? Ide o mestsky 
majetok je to mestský pozemok vnútroblok, nevidím dôvod aby sa to moMo 
zamykal'. " 

> 	Živý plot bol ostrihaný neodborne, a prečo nebol ostrihaný celý komplet len čast'? 

~ 	Na fotke je tuja, ktorá tieni do bytu, obyvatelia musia mal' zatiahnulé žalúzie, lebo 
majú špinu na balkóne aj v byte chcú ju orezat' prípadne vyrúbať 

~ 	Za živým plotom je neporiadok - matrace - prespávajú tam bezdomovci - vyčist' 

~ požiQdavka za pána Horváta z Tarasa Ševčenka - žiadajú o herný prvok šmýkačku 
- opakovaná požiadavka 

3. 	P. Fedorčíková, VMČ4 

~ Vzhľadom k zničeniu obnovenej poslaneckej vitríny na ul. 17. novembra, žiadame 
premiestnil' opravenú vitrínu do lokality na Kúpeľnej ulici oproti Trhovisku po dohode 
s VMČ. 
~ Zároveň požiadavka na zriadenie novej vilríny na alebo ku prevádzke Veža 

v oblasti Táborisko. 

F -	 MsÚ/SP-Ol /26/ 1 
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li> Za p. Štiberiovú 17.nov. 158-168 d'akuje za premiestnenie smetných nádob, ale 
požaduje nejaké zabrzdenie proti ich posunu, nakoľko sa posúvajú do vešiakov na 
bielizeň 

li> Požadujú dosadiť žilji plot, ktorý by zabráni/neželanému prechodu chodcov, ktorý 
poškodzujú zeleň. 

li> Osloviť povodie Bodrogu a Hornádu ohľadom vyčistenia brehov a koryta Torysy. 
li> Na základe odpovede na požiadavku c. 292/4/15 zo dňa 30.9.2015, žiadame zaradiť 

požiadavku do plánu opráv. 

li> V!I1Č Č. 4 súhlasi s konečným prerozdelenlm rezervy VMČ takto: 
~'-~--~ i - ~ 

Parčík Vajanského 12820,30 € 
Parkovisko na ul. 17. novembra Č. 144
156 22255,10€1 

I 

PD - rekonštrukcia ulice Kováčskej O,OO€j 

PD • rekonštrukcia vnútrobloku SDH č. : 
2-4 1990,OO€ 

PD - rekonštrukcia vnútrobloku T. 
Ševčenka (Zápotockého č. 14-18) 1990,00 € 

PD • Revitalízácia trávnatých plôch, 
príst komunikácií a osvetlenia vo 
vnútrobloku ul. Zápotockého Č. 19-21 1 800,00 € 

Revitalizácia trávnatých plôch, prís!. 
komunikácíl a osvetlenia vo 
vnúlrobloku ul. Zápotockého Č. 19-21 
Presun na vpt·· RO č. 8 
Presun na VPC  RO Č. 11 200a,aa€ 
Zostatok rezervy VMC č, 4 
.S:pi;iIU,,~ i ~75QO:Ó;OO€ 

Upraviť: Z položky Revitalizácia trávnatých plôch . pristr" komunikácii 
a osvetlenia vnútrobloku ul. Zápotockého tJ 9-21 ešte vyčleniť pre Oddelenie 
komunálnych služieb sumu vo výške 84,29 € na osadenie herného pIVku na ulicu 17, 
Novembra za Hviezdou. 

V Prešove dňa 05, I 0.2015 

Ing Renáta Fedorčíková, v. r. Ing Marek Varga 
predseda VMČ č, 4 sekretár VMČ Č. 4 

F - MsÚ/SP-OIl26/1 
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Mesto Prešov 

Vec: Postup pri riešení p'o~kodzovania mcst,skej zelene v lolmlite 
Dátum: ::'9 .4.2010 

Táborisko - pracovné rokovanie spojené s miestnym šetrením 

Pracovné rokovanie sa uskutočnil o dňa 29.4.2010 0 13 ,00 h, so stretnutím pozvanýcll na križovatke 
Hodžovej a Rumanovej uli ce 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listin)' 


Pracovné rokovanie bolo z\ 'olallé ~ !sÚ·OR..'I,, ).j --: ODEaŽP na základe požiadavky OZ Táborisko vo 
veci ricšénia devastácie zdenych pasO\ pozdlž miestnych komunikácii a t)'m neoprávneného 
využívania mestského majetku parJco\"llním na plocu!ich verejnej zelene, 

Pozvaní kontrolovali na Hodžovej ulici 

'' 

v lokalite Táborisko dochádza k týmto druhom devastácie zelene svojvoľným rozširovaním 
vjazdov do rodinných domova vywáraním parko vac icb plôch na verejnej ze leni : 

l, vysypaním plochy zeleného pásu strkodr"ou 

2, spevnením zatrá vňovacim i t\' iimicJmi, 

3, vyplnením plochy zeleného pásu belónom, a:ebo asfal to m 

4, uložením betónov) ch panelo\' 


vicl'. priložená fo todokumentác ia 
Závenr z rokovania .: 

1. 	 Legislatívny postup pri výkone štátneho odborného dozoru obce nad miestnymi 
komunikáciami a štátneho stavebného dohl'adu stavebného úradu nad nelegaInvmi stavbami 
je zložitý a zdíhavý proces, ktorý si vyžaduje vykonanie samotného dohl'adu a dozoru, 
zisťovacie konanie a dôkazné konanie, kto škodu na zeleni spôsobil , , 

2, 	 Aj ked' príslušné odbory a oddelenia MsÚ v Prešove začnú správne konani e voči 
nepovoleným stavbám a na odstránenie spevnených ploch na zeleni, hlavný problém 
devasrácie zelene v lokalite Táborisko, nebude vyriešený, 

3, 	 Prítomní preto skonštatovali , že najjednoduchším spôsobom, ako čo najrýchlej šie 
a najefektívnej šie urobiť náp ravu a zlikvido vať nezá konne vytvorené parkovacie plochy 
a rozšírené vjazdy na zeleni, je naplánovať do ro zpočtl' mesta Prešov finančné pros tTiedky 
z kapitoly údrž,by miestnych komunikácii na rekonstrukci ll miestnych k01111lllikácii v loka li te 
Táborisko, ktorú by postupne po j ednotli v~'ch ulicí:dl vykonával správca miestnych 
komunikácií. 

4. 	 Táto obnova by pozostávala z odfrézovani~ obrlJSnej ébra ltovej vrstvy vozovky, osadenia 
obrubníkov do výšky 12 cm nad vozovku D zúzénia vjazdov do šírky existujltcich brán 
k rodinl1)'m domom, Tesp , prevádzok, T{'m b\ sa zabránilo devastác ii zelene odstavovaním 

vozidieL 

'Zapisala:·· -rncf.Válil: ' , 
Ing, Darina Sýkorová, koordinátorka dopravy Ing. mch, Vladimir Ligus 
oddelenie dopravy, energetiky a ŽP, OHAM . hla·: n)' archite!,tJn __e_s_ta_P_l_'e_š_o_v_____ ._ __--1 

I 	 , ! 
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Petičný výbor - Pavlovičovo námestie Prešov 


Mestský úrad Prešov 

Mgr.lvana Iliašová 

sekcia strategického rozvoja 

oddelenie investičnej výstavby PO 

Vec: Výstavba II. časti prepojenia komunikácie Pavlovičovo námestie

Škultetýho ulica. 

Ďňa 5.6.2014 sme Vám doručili petíciu obyvaterov Pavlovíčového námestia, 
ktorej sme požadovali realizovanie II.etapy prepojenia komunikácie Pavlovičovo 
námestie - Škultetyho ulica. 

Vašim listom zo dňa 5.2.2015 ste nám oznámili, že po prešetrení MsZ 
konštatoval opodstatnenosť petície a akcia bola zaradená do stálej evidencie 
požiadaviek na investičnú výstavbu. 

Keďže ani pcrprevedenej údržbe komunikácie stav okolia nie je uspokOjivý 
pre tvorbu výtlkov, sú nevyriešené plochy pre automobily a zanedbaný vzhl'ad 
pril'ahlej zelene pozdíž železničnej trate, žiadame Vás o zaradenie tejto akcie do 
plánu investičnej výstavby na rok 2016. 

S pozdravom. 

Za petičný výbor 

Viktória Ondriová 

V Prešove, dňa 5.10.2015 

Na vedomie Ing. Renáta Fedorčíková 

preds. MC 1'.4, posl,schránka 
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vmc4@presov.sk 


Emil Osavčuk, 


diskusný príspevok odovzdarrý na výbore MČ 4, dňa 5. 10. 2015. 


POŽlADAVKY A POONETY 

1. Nedostal som odpoveď na tieto požiadavky: 19, 100, 195, 

2. Roky rokúce poukazujem na: 

- mestskú hromadnú dopravu a státie áut, 

- bilbordový smog. 

- špinavé ulice, 

- diery v chodníkoch, 


trávnaté porastv. ktoré sú horšie ako lúky a pasienky v našom obvode, 

Z toho jednoznačné vyplýva, že o takú občiansku injciatí\'u poslanci "jhoru MČ č, " 
ncmajil/.:lujem II nemajú nni praco\'nici Ms Ú. Na "ed pouk:l7.ujem preto, leho si želám, aby 

sa obvod ..... roz\'ijal, ahy lu pano\'lll por iadok. 

Dôkaz: Foto č, I 

---1 --

mailto:vmc4@presov.sk


Foto č.2 

LESÍK 


DELOSTRELCOV 


• 

3. Na Levočskej ulici na spevnenej ploche pred domom č. 9 je diera od roku 2011. Rastie tráva 
ako v roku 20 II len stym rozdielom, že vtedy nebol umiestnený putáč. 

Dôkaz: Foto z 27.8.2015 

.........
....... 
............... 

7 

~.-.,.... 
__U'.l'- "'rb -_~ 
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4. Ostrihal" kriaky na uliciach v obvode Č. 4 

Dôkaz: Foto 

UKAŽKA Z ULICE 

HODŽOVEJ 

2015 	.7 . 22 12:·34 P 

5. 	 Orezať strom a upraviť pešie ťahy v parku Lesík delostrelcov 

Dôkaz: Foto 

20 15Yy~t.07- ·PM ~ 


- 3



----

6. Rôzne 

Každá zápisnica zo zasadnutia výboru MČ má hodnoverne zaznamenávať skutočný priebeh 
zasadnutia výboru MČ 

Na zasadnutí výboru MČ v mesiaci septembri poukázal som, že máme špinavé ulice. Niektoré 
ulice nie sú v zozname na čistenie a pod. V zápisnici moje požiadavky a podnety neboli uvedené. 
Prečo? 

I 

-~ 
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Vlastníci bytov na ulici 17. novembra č.19. - 29. 

Výbor mestskej časti Č. 4 

Ing. Renáta Fedorčíková 

predseda 

Vec: Vybudovanie parkovacích miest. Prešov 2.10.2015 

Nakoľko súčasný stav parkovania zhoršuje medziľudské vzťahy medzi 

susedmi, žiadame Vás o pomoc pri vyriešení tohto problému vybudovaním 

parkoviska alebo spevnením plochy na parkovanie. 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nám pomôžete pri vyriešení našich 

problémov. 

S úctou 

Vchodoví dôverníci : 

Vchod Č. 19. p. Ján Šíntal 

Č. 21. p. Peter Ritly 

Č. 23. p, Kamil Strasser 

Č. 25. p. Konštantín Knut 

Č. 27, p, Alžbeta Smrčeková 

Č. 29. p. Jozef Ceperko 

príloha: náčrtok 1 x 
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Tanečné štúdio FRIMart Prešov 

Prostejovská 87, 080 07 Prešov, IČO: 42420717, DIČ: 2120063121 
0908331 814, frimartstudio@gmail.com, www.frimartstudio.sk 

Vec: 

Žiadost' o podporu vo veci prenájmu priestorov na Hlavnej 67, II. NP - nebytové priestory 

bývalý hotel Senátor, na účely tanečných aktivít tanečného štúdia FRIMart Prešov. 


Vážené pani poslankyne, váženi páni poslanci 
v mene Tanečného štúdia FRlMart Prešov, Vás chceme požiadať o podporu vo veci prenájmu 
nebytových priestorov na Hlavnej 67, 11.NP - bývalý hotel Senátor na účely tanečných aktivít. 
Tanečné štúdio FRlMart Prešov je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá združuje 
záujemcov orientovaných na oblasť rekreačno-pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového 
vzdelávania a kultúry. 

Podnora z mesta PreŠov 
Priestory na tanečné aktivity hľadáme už od decembra 2014. Na internete sme hľadali väčšie 

priestory cez súkromné osoby, ale aj cez firmu Prešov Real s.r.o. Boli nám ponúknuté viaceré 
možnosti. Niektoré priestory potrebovali značnú rekonštrukciu, iné priestory boli veľmi malé, iné 
mali nosné stÍpy. Nebolo jednoduché nájsť priestory, ktoré by boli vhodné na výučbu 
spoločenských tancov. V marci 2015 sme našli v zozname voľných nebytových priestorov ponuku 
na Hlavnej 67 II.NP. Priestory nás zaujali a spÍňajú požiadavky vo všetkých smeroch na výučbu 
spoločenských tancov. 

Priestory sú vhodné pre spoločenský tanec, pretože ponúkajú reprezentatívne miestnosti 
v duchu elegancie, ktoré patria k tomuto tanečnému štýlu. Priestory budú slúžiť pre tanečno
pohybové aktivity pre širokú verejnosť od deti až po seniorov. Ďalšej budú využívané na nácvik 
profesionálnych tanečníkov, ktori budú reprezentovať mesto Prešov na súťažiach, akciách 
a vystúpeniach. Najväčšia miestnosť bude slúžiť na tanečné aktivity. Vyhovuje nám aj to, že 
priestory sú delené na menšie miestnosti , ktoré budú slúžiť ako šatne, recepcia a kancelária. 

Priestory nepotrebujeme nijako špeciálne upravovať. Vymaľovanie je nutné len v ženskej 
šatni a je potrebné dokúpiť nábytok. Financovanie je UJ zdrojov Tanečného štúdia FRlMart Prešov. 
V prílohe prikladáme vizualizáciu tanečného štúdio na Hlavnej 67. 

Zároveň sa zaväzujeme, že sa o priestory budeme starať s dôrazov, že sa nachádzajú 
v pamiatkovom objekte. V žiadosti sme uviedli, že sa o priestory uchádzame po dobu 3 rokov. Po 
tomto období plánujeme požiadať o predíženie zmluvy a naďalej pokračovať v týchto priestoroch 
výučbou spoločenských tancov. Veríme vo víziu zviditel'niť spoločenský tanec v meste Prešov, aby 
bol dostupný a na očiach pre širokú verejnosť. Chceme pokračovať v hodnotnej myšlienke rozvíjať 
pohybovú kultúru v tanci, spoločenské správanie a zároveň vychovávať "slušnú mládež". Touto 
cestou by sme Vás chceli poprosiť o podporu prenájmu nebytových priestorov na Hlavnej 67 
II.NP, Prešov pre Tanečné štúdio FRlMart Prešov. 

http:www.frimartstudio.sk
mailto:frimartstudio@gmail.com


AktuálllY stav našej Žiadosti 

01.67.2IH5 sme boli prvýkrát prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, 

Komisia neodporučila zámer prenájmu z dôvodu nadmerného zaťaženia klenieb, Na základe 

kladných záverov spracovaného statického posudku, OtJPaSÚ zmenilo svoje stanovisko 

a odporučilo prenájom nebytových priestorov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov, 

23.09.2015 naša žiadosť bola opätovne prerokovaná komisiou pre disponovanie s majetkom mesta, 

kde sme opäť dostali neodporúčacie stanovisko. Na komisii sa ~avne !l&Prihľaďalo na nové 

skutnčnosti, že sme dol otili odporučacie stanovisko OUPaSÚ a od začiatku žiadosti 

ponúkame vyššiu cenu za m2 na rok. So stanoviskom komisie nie sme stntOŽllený, pretože 

logické argumenty sú v náš prospech. 

Chceli by sme Vás vel'mi pekne požiadať o podporu, aby aj naša žiadosť bola prerokovaná ako 

vhodná alternatívna prenájmu na Mestskej rade, ktorá bude zasadať dňa 19.10.2015 a 

následne 26.10.2015 na Mestskom zastupiteľstve s prihIíadnutím na skutočnosti: 

- doložení odporučacieho stanoviska OUPaSÚ, 

- vyššej ceny za m2, 

- prenájmu na dobu 3 rokov. 

- pri lákaním viacej ľudí rôznych vekových kategórii na Hlavnú ulicu, 

- zaujímavejšej ponuky z dôvodu minimálnej úpravy priestorov, ktoré mesto Prešov mM"" aj 

naďalej využiť na vlastné reprezentatívne účely. 

- V prílohe Vám prikladáme informácie o našom Tanečnom štúdiu FRIMart Prešov, 
o pripravovaných a zrealizovaných akciách a projektoch, 

- Prikladáme tiež viznalizáciu projektu tanečného štúdia v priestoroch na Hlavnej 67 - ILNP . 


. V prípade ďalších otázok sa s Vami veľmi radi osobne stretneme a priblížime Vám víziu našej 

tanečnej školy a spolupráce s mestom Prešov. 




Príloha 

TaneČné štÚdio FRJMart Prešov; 

Tanečné štúdio FRlMart Prešov založil tanečný pár Mgr. Dušan Frimer a Mgr. Lucía Šidelská 

Ocenenia: Držitelia najvyššej medzinárodnej triedy "S" v latinsko-amerických tancoch a "A" 
v štandardných tancov, Certifikát tréner tanečného športu L stupňa 


Zahraničné tanečné angažmá, sút'aže ICyprus, Kréta, Dubaj, Rakúsko, Rumunsko, Česká 

republika.. .! tanečné školenia v oblastí spoločenského tanca. 


Miesto pôsobenia: od 20 II - súčasnosť: Slyofit, Škultétyho 30, Prešov I priestory nám nevyhovujú 

z dôvodu, že sú nám prenajímané na pár hodín do týždňa, čo nám neumožňuje rozvíjať naše vízie, 

trénovať, prijmať nových členov, organizovať v ľubovoľnom čase tanečné venčeky, plánovať nové 

výchovno - tanečné projekty pre školy.! 


Naša ponuka: 

Tanec je pre všetkých, je nástrojom zdravia, integrácíe a krásneho životného štýlu. Riadime sa 

týmto heslo a preto ponúkame širokú škálu tanečných aktivít pre všetky vekové kategórie. 


Spoločenské tance pre deti a mládež, Tanečné venčeky pre základné a stredné školy, Tanečné kurzy 

pre vysokoškolákov, Kurzy pre dospelých a seniorov, Svadobná príprava, Tanečné 


vystúpenia,Výchovno-lanečné predstavenie pre školy 


Plánované akcie a projekty; 

September - Október 2015: 

Pokračovanie v tanečných projektoch prc školy : Umenie tanca a Tanec Jazyk doby lciel': 

príblít..enie žiakom a študentom naturel krajín, v ktorých jednotlivé tance vznikali spojené 

s ukážkami jednotlivých tancovl 

Nový projekt pre školy: Mladý džentlmen, mladá dáma Icieľ: poukázať žiakom cez spoločenský 


tanec, že zdvorilé správanie nie je zastarané a nemoderné. Návrat k pravým hodnotám môže byť 


"in". Rozvoj umeleckého a spoločenského vzdelania I 

Tanečné kurzy venčeky pre stredné školy v Prešove 


November 2015: 

Zimná tanečná akcia v štýle spoločenských tancov Jakcia ktorá v ry1:me spoločenských tancov 

združí rôznu generáciu ľudU 


Máj 2016: 


Obnovenie tanečnej tradície Štvorylka - synchronizované tancovanie na Hlavnej ulici 


Jún 2016: 


Letná tanečná akcia v štýle spoločenských tancov zorganizovanie tanečnej akcie, postupné 

vytvorenie tradície 




PodrobnejŠi popis akcií a projektov; 

Tanečné knižky pre deti a mládež. 

Piliere tanečnej školy tvoria deti, ktoré formujeme od školského veku, aby tanec a slušné správanie 

bolo pre nich samozrejmosťou aj v dospelosti. 


Tanečné venčeky pre základné a stredné školy: 

Mládež vychovávame k slušnému správaniu a vedieme k spoločenským tancom nielen v Prešov, ale 

aj v okolí. Našou prioritou sú venčekové kurzy v meste Prešov. 


Tanečné kurzy pre dospelých: 

Od roku 20 II realizujeme tanečné kurzy spoločenských tancov pre dospelých a seniorov, ktoré sa 

tešia veľkému záujmu. Od roku 20 II po súčasnosť absolvovalo naše kurzy vyše 600 ľudí. Ľudia 


okrem tanca a relaxu majú u nás možnosť vzájomného sociálnom kontaktu, komunikácie, ktorý 

spája ľudí do jednej komunity. 


Výchovno - tanečné koncerty pre základné a stredné §koly: 

FRlMart studio poskytuje kvalitoé tanečno vzdelávacie programy pre základné a stredné školy so 

zameraním na spoločenské tance. Našu súčasnú ponuku tvoria tri úspešné projekty s názvom: 

Umenie tanca, Tanec - Jazyk doby, Mladý džentlmen, mladá dáma. Programy sú podporené 

Ministerstvom kultúry SR. Tanečné programy realizujeme v rámci celého Slovenska. Cíel'om je 

prostredníctvom tanca vychovávať zdravé generácie mladých ľudí. 


Letná tanečná párty v štýle spoločenských tancov: 

V júni 2015 sme zorganizovali prvú letnú tanečnú pát1y v štýle spoločenských tancov, ktorej cieľom 


bolo aby ľudia mali možnosť si zatancovať celé spektrum spoločenských tancov. Tanečná akcia sa 

konala v meštianskom domc v centre mesta Prešov. Tieto priestory podnietili k vytvoreniu 

kultivovanej a zároveň modernej spoločenskej akcii, ktorá oslovila mladú aj staršiu generáciu. Táto 

akcia je výnimočná tým, že chceme aj mladej generácii ukázať možnosť slušnej zábavy, a že vedieť 


spoločenské tance je moderné a štýlové. Tanečná akcia združila rôznu generáciu ľudí od J8 do 65 

rokov. V tejto tanečnej tradícii chceme aj naďalej pokračovať. 


Spolupráca s mestom PreŠov; 


Tanečné štúdio FRlMart Prešov vykonáva prospešnú činnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta 

Prešova. Našim cíel'om je naďalej rozvíjať spoluprácu so školami a mládežou v rámci osvety 

spoločenského tanca, návrat k pravým hodnotám a výchovy k slušnému správaniu, vel'mi radi by 

sme do mesta vrátili krásnu tradíciu Štvorylky. Mestu Prešov vieme ponúknuť vystúpenia 

spoločenských tancov pri rôznych priležitostiach a sme otvorení akejkoľvek spolupráci. 








Fotogaléria 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov 


Spoločenské tance pre deti a mládež 

Tanečné venčeky pre základné a stredné školy 

Výchovno - tanečné koncerty pre základné a stredné školy 
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Tanečné kurzy pre dospelých Tanečná párty v štýle spoločenských tancov 
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