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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 – zo dňa 1.10.2015
 

  

Požiadavka č. 188/2/15 – vo veci pristavenia VOK-u 
 Pani Zdenka Bulnová - požiadavka na pristavenie, doplnenie 1ks veľkoobjemového 
kontajnera na ul. Turistická (pri veži). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 189/2/15 – vo veci opravy kanála (kanal. poklopu) na ul. Obr. mieru 58-62 
 Pani Anna Heribanová – ul. Obrancov mieru č. 58-60-62 (kanál) – nič sa neudialo, ten 
kanál strašne búcha. Keď prechádzajú osobné autá, tak to až tak nie je počuť, resp. auto ten 
problémový úsek obíde, ale keď prechádzajú kamióny, tak nabehnú na ten kanál (preliačinu) 
a v noci je to neúnosné. Preto opätovne urgujem riešenie tohto problému, resp. aby to bolo 
reklamované, ak tam v predošlom období niečo opravovali (na ten problém upozorňujem od 
júla - každý mesiac a doteraz sa s tým nič neurobilo).    

 Z MsÚ bola zaslaná odpoveď, že požiadavka bola odstúpená na VVS, a.s. - VMČ č. 
2 žiada, aby kompetentné oddelenie urgovalo VVS, a.s., aby riešila tento problém.  

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka  č. 190/2/15 – vo veci kosenia 
 Pani Anna Heribanová - Kosenie trávy – požiadavka, aby pri kosení na ul. Fraňa Kráľa 
1-3 bola pokosená aj plocha, kde stoja smetné nádoby. Je tam vysoká tráva a je to mestský 
pozemok. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 191/2/15 – vo veci poplatku za cintorín 
 Pani Anna Heribanová - poplatok za cintorín – už rok žiadam, aby mi bolo napísané 
z čoho sa skladá, resp. čo zahŕňa  poplatok 120 € za hrobové miesto a ako k tejto čiastke 
Technické služby prišli.     
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 192/2/15 – vo veci presunu a oplotenia smetných nádob 
 Pani Sentandránska a pani Miščíková - ul. Čsl. armády 12-16 – smetné nádoby máme 
pod oknom, chcela by som požiadať o ich oplotenie a preloženie na iné miesto. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 



Požiadavka č. 193/2/15 – vo veci úpravy terénu nad mestskými garážami na ul. Čsl. 
armády 12-16 
 Pani Sentandránska a pani Miščíková - vo vnútrobloku (Čsl. armády 12-14-16) máme 
garáže, ktoré patria mestu. Do tých garáží prší a z garáží voda presakuje do kotolne, ktorú sme 
si na náklady vlastníkov bytov dali opraviť. Pracovníci z VPP boli v garážach vodu odčerpať, 
ale vrch tých garáží je potrebné riešiť (zaizolovať) pretože po každom daždi je tam voda opäť, 
čo spôsobuje, že steny kotolne sú potom mokré. Bola sa tam pozrieť z MsÚ pani Ferjenčíková 
a povedala, že sa to dá riešiť. Požiadavka, aby sa ten 20-ročný problém urgentne riešil. Už aj 
Spravbytkomfort, a.s. (p. Gumanová)  koncom augusta zasielal na MsÚ list s požiadavkou 
(urgenciou) na úpravu terénu nad mestskými garážami.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 194/2/15 – vo veci ťažby dreva na ul. Za Kalváriou a ul. Horárska 
 Pán Mikuláš Leščinský - ťažba v mestských lesoch na ul. Za Kalváriou a Horárska. 
Z Technických služieb mi je stále odpovedané, že sa ťaží podľa schváleného harmonogramu 
(ťažobného plánu). Teraz prišli a vyťažilo sa drevo z kopca dohola (medzi ul. Za Kalváriou 
a Horárskou), z ktorého teraz po každom daždi steká voda. Neviem, či pani primátorka netuší 
ak é to  mô že mať následky.  Mo h la tam byť výn imk a z dôvodu, že z oboch strán kopca sú 
postavené rodinné domy. Nechcem strašiť, moja povinnosť je upozorniť, keď tam spadne taká 
voda, ako na sídl. III., tak nás vyplaví. Tu nejde o hospodárenie v lese, teraz tam je holorub. 
Apeloval so už aj na šéfa Technických služieb, ale zatiaľ sa neozval. Bol som aj za lesníkom, 
ktorý je zodpovedný za ťažbu (p. Krajňák) a ten mi povedal, že sa ešte vyťažia aj tie stromy, 
ktoré ostali v páse na kraji. Prerúbanie lesa je jedna vec, hospodárenie v lese je druhá vec, ale 
tam nie je obyčajný les ako niekde na Borkúte, tam je les medzi dolinami. Preto žiadam, aby 
mesto vyvinulo tlak, aby sa obmedzila ťažba, resp. aby sa tam neťažilo (ide kopec medzi ul. 
Za Kalváriou ul. Horárska). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 195/2/15 – vo veci vyspravenia výtlkov na ul. Za Kalváriou 
 Pán Mikuláš Leščinský  - na ul. Za Kalváriou sa robili vysprávky výtlkov. Keď tá 
firma tie výtlky opravovala, tak sme volali na MsÚ, aby to prišli skontrolovať, ale nikto 
neprišiel. Urobil sa výrez na ceste, ktorý bol odkrytý asi 2 mesiace – pršalo doň, nanieslo sa 
tam blato. Keď prišli asfaltovať, tak ho ani poriadne nevyčistili a zaliali ho asfaltom. 
Predpokladám, že o rok bude potrebné to opraviť znova. Chcem sa spýtať, či vôbec niekto 
z úradu kontroluje kvalitu prevedených prác pri vyspravovaní výtlkov na cestách. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 196/2/15 – vo veci odvezenia štrku, hliny, bahna uložených na okraji cesty   
 Pani Zdenka Bulnová - opakovaná požiadavka (zápisnica zo 6,7,8/2015) ulica je síce 
po výdatných zrážkach uprataná, avšak nánosy štrku, hliny a bahna sú uložené na okraji 
komunikácie (cca 3 bm šírka), čo ju značne zužuje. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 197/2/15 – vo veci vykonania údržby na ul. Ku Kyslej vode 
 Pani Zdenka Bulnová - písľubom pani primátorky z 30.3.2015 mala byť časť ulice Ku 
Kyslej vode (bez asfaltového krytu) spevnená drťou a uvalcovaná. Na vlastné náklady sme ju 
(horných cca 100 bm) spevňovali v máji a júli 2015. Drť bola na ulicu navezená v auguste 
2015. Žiadame, aby bola vykonaná údržba podobne, ako na Malkovskej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 



Požiadavka č. 198/2/15 – vo veci vyčlenenia fin. prostriedkov na vyspravenie výtlkov 
a na predĺženie rigolu na ul. Terchvskej 
 Pani Zdenka Bulnová - komunikácia vo vstupnej časti (od Terchovskej) je v závažnom 
stave. Na kritickom úseku - pred zákrutou pred domom č.6 sa nachádzajú dva veľké výtlky, 
okraje sú zalomené, asfalt vypraskaný. Sused vyplnil výtlky maltou, aby sa dalo prejsť aspoň 
osobným autom. Tieto dva výtlky žiadam vyspraviť už 7 rokov. V tejto časti ulice končí 
jednoduchý, nespevnený rigol, z ktorého sa pri väčšom daždi vyplavuje voda, štrk a bahno 
priamo na komunikáciu a spôsobujú nánosy vo výške cca 30-40 cm. Podobné zrážky boli a 
bezprostredne po septembrovom výbore MČ č.2 - navštívila som vedúceho odboru dopravy 
Ing. Ondirka. Sľúbil, že situácia sa bude riešiť a príde na tvár miesta sa pozrieť. Doteraz sa 
nič neudialo. Žiadam predĺžiť rigol aspoň v nespevnenom stave pod mrežu na začiatku ulice. 
 VMČ č. 2 vyčleňuje z rezervy VMČ č. 2 – bežná údržba -  finančné prostriedky vo 
výške  1 600 € na vyspravenie výtlkov na ul. Ku Kyslej vode a na predĺženie rigolu 1 000 €. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 199/2/15 – vo veci úpravy vodorovného dopravného značenia   
 Pán Július Michalides - vodorovné dopravné značenie na ul. Odborárska – ja keď sa 
chcem dostať domom, tak sa nedostanem, pretože odbočiť z ul. Odborárskej, keď idem od 
Kolmanky, do ul. Odborárskej nie je nemožné z dôvodu, že je tam plná čiara. To isté platí pre 
odbočenie do ul. Átriovej. Požiadavka, aby sa to dalo do poriadku. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 200/2/15 – vo veci dvihnutia chodníka na ul. Odborárskej 
 Pán Július Michalides - chodník na ul. Odborárskej (zastávka MHD) – nemá 
obrubníky a chodník je v jednej rovine s cestou – voda z cesty steká na chodník a vytvára 
veľkú mláku. Požiadavka na dvihnutie chodníka.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 201/2/15 – vo veci vyčistenia kanálov na ul. Odborárskej 
 Pán Július Michalides - požiadavka na vyčistenie kanálov na Odborárskej ulici 
u dôvodu, že keď prší, tak voda neodteká. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 202/2/15 – vo veci odstránenia „torza“ po dopravnej značke 
 Pán Július Michalides - opravil sa kanál pri p. Radačovskej, ale ostal tam stĺpik po 
značke, ktorá tam už nie je. Požiadavka na odstránenie stĺpika pretože chodec, ktorý si ho 
nevšimne, tak môže prísť k úrazu. 
Požiadavky odstúpené na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS  
 
Požiadavka č. 203/2/15 – vo veci opätovného osadenia dopravnej značky 
 Pán Július Michalides - na ul. Odborárskej (vnútorná ulička) bola niekedy osadená 
dopravná značka „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“. Bola odstránená, ale požadujeme, aby 
bola osadená späť. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 204/2/15 – vo veci Kultúrneho mesačníka 
 Pán Július Michalides - požiadavka, či by bolo možné, aby každý mesiac boli 
v Kultúrnom mesačníku zverejnené dôležité čísla. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Bc. Jánovi Vysockému, poverenému riadením KP 
 



Požiadavka č. 205/2/15 – vo veci osadenia dopravnej značky  
 Pani Lenka Nagyová - chcem sa opýtať, či by na Odborárskej ulici (vnútorná ulička) 
nemohla byť osadená značka „Obytná zóna“ z dôvodu, že vodiči po nej idú 50-tkou a na ceste 
sa hrajú deti. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 206/2/15 – vo veci rozkopávok na uliciach 
 Pani Lenka Nagyová - na ulici Odborárskej máme rozbité chodníky. Chcem sa spýtať, 
čo je pôvodný stav, pretože sú v strašnom stave a bojíme sa toho, ako budú vyzerať po 
rozkopávkach, ktoré má robiť SPP. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 207/2/15 – vo veci hokejbalového ihriska na pri ZŠ Čsl. armády  
 Pani Lenka Nagyová - hokejbalové ihrisko pri škole Čsl. armády – cez víkendy, keď je 
tam množstvo ľudí a konajú sa zápasy, je tam veľký hluk už od rána (búchanie o mantinely). 
My bývajúci v blízkosti tohto ihriska by sme chceli požiadať, aby sa zápasy konali 
v obedňajších a popoludňajších hodinách.     
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu OSMM 
 
Požiadavka č. 208/2/15 – vo veci upozornenia nájomcov prevádzok v priestoroch NS 
Centrál 
 Pán Jozef Novysedlák - Obyvatelia ul. Čsl. armády 17-27 podávajú sťažnosť na 
prevádzku Pizzéria UFO, ktorá je v objekte NS Centrál. Zamestnanci uvedenej Pizzérie so 
svojimi kamarátmi vo večerných a najmä v nočných hodinách narušujú nočný kľud svojím 
hlučným správaním a púšťaním hlasnej hudby. Keď fajčia ohorky odhadzujú z balkóna na 
chodník - okolie pošty vyzerá ako smetisko. Požiadavka, aby otváracie hodiny prevádzky boli 
do 22:00 hod. a taktiež, aby MsP monitorovala tento priestor.  
►Prevádzka Kardio-fitness centra svojou hlasitou hudbou a pokrikovaním cvičiteľa, ktorý sa 
ozýva na celé sídlisko, vyrušuje okolie. Preto sme nútení v letných dňoch vo večerných 
hodinách zatvárať okná, aby sme mohli sledovať televízor. Inak musíme pridať na hlasitosti, 
aby sme vôbec niečo počuli. 

 VMČ č. 2 žiada kompetentných, aby vyzvali správcu tejto mestskej budovy, aby 
upozornil nájomcov priestorov týchto prevádzok na tento prednesený problém. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu OSMM 
v súčinnosti s Mgr. Jánom Andrejkom, náčelníkom MsP a Ing. Martinou Kolarčíkovou, 
vedúcou OEaP 
 
Požiadavka č. 209/2/15 – vo veci osadenia retardéra pri detskom ihrisku pri NS Centrál 
 Pán Jozef Novysedlák - žiadame osadiť pri detskom ihrisku (NS Centrál) spomaľovač 
(retardér). Na ihrisku sa hrajú deti, ktoré občas vybiehajú na  cestu. Už v minulosti sa stalo 
pár prípadov, že dieťa vbehlo pod auto, resp. vodič neskoro zareagoval a nestihol zastaviť. 
V okolí ihriska prechádza veľmi veľa áut, nakoľko tam parkujú domáci, vodiči, ktorí idú na 
nákup a aj vodiči, ktorí navštevujú fitness centrum. Tí by najradšej zaparkovali až pred fitness 
centrom, aby nemuseli ďaleko chodiť.   
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
 
 



Požiadavka č. 210/2/15 – vo veci zaparkovaných áut v uličke, kde je dopravná značka 
„Obytná zóna“ 
 Pani Hudáková - na ulici Pod Kalváriou počas hokejových zápasov stoja autá v uličke, 
kde je osadená dopravná značka „Obytná zóna“.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi, náčelníkovi MsP 
 
Požiadavka č. 211/2/15 – vo veci informovanosti obyvateľov o zónových značkách 
v Prešovskom magazíne a na internete  
 Pani Hudáková - požiadavka, aby v Prešovskom magazíne, resp. aj na internete na 
stránke mesta, bola urobená „osveta“, čo znamená značka „Obytná zóna“ (a taktiež aj iných 
zónových značiek), pretože veľa vodičov netuší, čo sú to za značky, aká je ich platnosť a 
význam.   
Požiadavka odstúpená na vybavenie Bc. Jánovi Vysockému, poverenému riadením KP 
 
Požiadavka č. 212/2/15 – vo veci deratizácie v lokalite VMČ č. 2  
 Výbor mestskej časti č. 2 - žiada, aby mu bolo odpovedané, ako to je s deratizáciou vo 
VMČ č.2.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 213/2/15 – vo veci spracovania štúdie „Návrh prvkov upokojenia dopravy 
na miestnych komunikáciách Mesta Prešov“.  
 OSR – odd. IČ zvolal na deň 29.9.2015 výber staveniska, na ktorom bolo prítomnými 
konštatované, že sa nebudú osadzovať dlhé priečne prahy na ul. M. Čulena, Kollárová, 
Sázavského a Odborárska.  
Na základe tejto skutočnosti VMČ č. 2 žiada

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 

 - Odbor DŽPaKS, oddelenie dopravy a ŽP 
o spracovanie štúdie „Návrh prvkov upokojenia dopravy na miestnych komunikáciách 
Mesta Prešov“.  

 
Požiadavka č. 214/2/15 – vo veci  prerozdelenia fin. prostriedkov z rezervy VMČ č. 2 – 
bežná údržba 

- VMČ č. 2  
Prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervy VMČ č. 2 – bežná údržba: 

presúva

- VMČ č.  2 

 finančné prostriedky vo výške 3 282 € na rezervu VMČ č. 2 – 
investičná výstavba na stavbu: „Parkovisko ul. Októbrová 34-40“ (č. stavby 1217). 

vyčleňuje

 12 000 € na ul. Horárska (začať od horného konca), 

 finančné prostriedky na bodové vyspravenie najhorších úsekov 
týchto komunikácií: 

   3 000 € na ul. Za Kalváriou. 
- VMČ č. 2 vyčleňuje

- VMČ č. 2 

 finančné prostriedky vo výške 2x500 € (1 000 €) na zasklenie 
zastávky lexanom na Pražskej ulici (obidve zastávky MHD na oboch stranách ulice). 

vyčleňuj

- VMČ č. 2 

e finančné prostriedky vo výške  1 600 € na vyspravenie výtlkov na 
ul. Terchovskej a na predĺženie rigolu 1 000 € (v zmysle požiadavky č. 110 vyššie). 

vyčleňuje

- VMČ č. 2 

 finančné prostriedky vo výške 345 € na osadenie betónových 
zábran (biskupské klobúky) v počte 6 ks (doručená odpoveď na požiadavku č. 
187/2/15 – vo veci nacenenia fin. prostriedkov na realizáciu mechanických zábran na 
ul. Pod Kalváriou pri Exercičnom dome), 

vyčleňuje

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 

 finančné prostriedky vo výške 5 334 € na rozhrnutie cca 1200 t 
materiálu, v dĺžke 850 metrov, plocha 2 825 m² na Malkovskej ulici. 



Požiadavka č. 215/2/15 – vo veci  prerozdelenia fin. prostriedkov z rezervy VMČ č. 2 – 
investičná výstavba 

1. Zriadenie bezbariérového prechodu smer z ul. Obr. mieru na ul. Kollárovú – znížiť 
o 152,72 €. 

Prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervy VMČ č. 2 – investičná výstavba: 

2. Detské ihrisko ul. Obr. mieru č. 29-35 a Čsl. armády č. 1-7 – znížiť o 1 069,40 €. 
3. Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej č. 2 – znížiť o 704,95 €. 
4. Bezbariérový nájazd na Levočskej ulici – znížiť o 1 450 € (PD+st. práce – stavba sa 

nebude realizovať). 
5. Spomaľovacie retardéry na ul. Marka Čulena, Kollárová, Sázavského, Odborárska – 

znížiť o 350 € (stavba sa nebude realizovať). 
6. Zostatok fin. prostriedkov z rezervy VMČ č. 2 vo výške 12 709,70 € presunúť na 

stavbu: „Parkovisko ul. Októbrová 34-40“.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej OSR 
 
  

1. 
STANOVISKÁ VMČ č. 2: 

M/2015/13912 (p. Kičurová) – Žiadosť o stanovisko k zmene druhu pozemku z ostatnej 
plochy na lesné pozemky 
VMČ č. 2 súhlasí

2. 

 s navrhovanou zmenou druhu pozemkov z ostatnej plochy na lesný 
pozemok. 

M/13500/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť p. Ondreja Belcáka,  Prešov o odkúpenie 
mestského pozemku parc. č. KNC 6254/1 o výmere 379 m² v k.ú. Prešov, ktorý je 
v súčasnosti žiadateľom využívaný ako záhradka. 
VMČ č. 2 súhlasí

3. 

 s odpredajom za trhovú cenu a s tým, že ak pozemok nekupuje ako majiteľ 
susedného pozemku, tak nech je vypísaná súťaž. 

M/10000/2015/ (Ing. Adam) – Žiadosť p. Žanety Adamovej, Prešov  o odkúpenie časti 
mestského pozemku parc. č. KNC 15461/19 o výmere cca 115 m² v k.ú. Prešov 
s navrhovanou cenou 8 €/m². 
VMČ č. 2 súhlasí

4. 

 v prípade, že to nebude brániť budúcemu rozšíreniu komunikácie. O cene 
odporúčame rozhodnúť v mestskom zastupiteľstve. 

M/113354/2015/ (Ing. Benčíková) – Žiadosť o stanovisko k žiadosti o dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov v objekte NS Centrál na ul. Čsl. armády 29. 
Ak je viac záujemcov, tak VMČ č. 2 navrhuje, aby bola vyhlásená súťaž a ak bude súťaž, tak 
VMČ č. 2 navrhuje zadefinovať podmienky pre uchádzačov (napr. môže tam byť prevádzka, 
len ak bude rešpektovaný nočný kľud, zahrnúť do podmienok opravu schodiska vedúceho 
k prevádzke... atď.). 
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