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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 – zo dňa 05.10.2015
 

  

 
1. Požiadavky odstúpené na odbor dopravy, životného 

prostredia a komunálnych služieb. 
 
Požiadavka č. 306/4/15 – vo veci neodpovedania na požiadavky 
z predchádzajúcich VMČ -  ( p.Osavčuk) 
Nedostal odpovede na požiadavky 19,100,195. 
VMČ Urguje odpovede na požiadavky 19,195/4/2015 – odpovede poslať na 
vedomie občanovi a VMČ 
 
Požiadavka č. 308/4/15 – vo veci prejazdu nákladných vozidiel a autobusov po 
uvedených uliciach v požiadavke.  (p.Dajča). 
Vylúčiť autobusy SAD a iných dopravných spoločností mimo MHD z prejazdu ulíc 
Dilongovej, Metodovej , Sládkovičovej, Moyzesovej a Vajanského. 
VMČ žiada Odbor dopravy riešiť osadenie príslušných značiek, ktoré 
zamedzia vjazdu. 

 
 Požiadavka č. 269/4/15 – vo veci poškodenej vozovky po projekte Čistá 
Torysa. ( p.Dajča) 
Ulica Moyzesová . Dilongová poškodená vozovka po projekte Čistá Torysa. 
VMČ požaduje  zaradiť opravu uvedených komunikácii do plánu. Informovať 
VMČ predpokladaný termín. 
 
Požiadavka č. 309/4/15 – vo veci poškodenia trávnika na ulici Moyzesovej. ( 
p.Dajča) 
Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážiť osadenie obrubníkov, nakoľko vodiči 
devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné 
rokovanie, ktoré prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla. 

     VMČ požaduje  prekontrolovať stav trávnatých pásov, upovedomiť VMČ. 
 



Požiadavka č. 310/4/15 – vo veci Údržby uvedených ulíc. (p. Hartman). 
Plánovaná údržba Moyzesova, Sládkovičova, Burianova – nebolo urobené ako je v 
odpovedi 244/4/15 odpoveď zo 6.8.2015 

     Doručiť faktúry za uvedené práce s popisom opráv na VMČ. 
 

Požiadavka č. 311/4/15 – vo veci opravy porfýrovej dlažby. (p.Dajča). 
            Ako je to s porfýrovou dlažbou na ulici Hlavnej, kedy bude opravená. 
 Oboznámiť s termínom občana a VMČ. 

 
Požiadavka č. 312/4/15 – vo veci opravy vnútrobloku na Pavlovičovom 
námestí. (p.Ondriová) 
Opraviť aspoň dočasne diery na ulici vo vnútrobloku smerom na Škultétyho ulicu 
VMČ žiada opraviť ako havarijný stav. 
 
Požiadavka č. 313/4/15 – vo veci neporiadku pri Lavičkách pred OD Tesco na 
ulici Hlavnej.  (p.Ondriová). 
Lavičky pred OD Tesco – veľké každodenné znečistenie. 
 VMČ žiada uvedené priestranstvo čistiť priebežne a Osloviť OD Tesco 
o zabezpečenie ak sa jedná o jeho pozemok. Oboznámiť VMČ s riešením. 
 
Požiadavka č. 314/4/15 – vo veci odstránenie alebo úpravy zariadenia v skate 
parku. (p. Hartman) 
Žiada odstrániť prekážku v skate parku – lavička – je veľmi hlučná. 
VMČ Odporúča jedno alebo druhé riešenie zvážiť a výhodnejšiu alternatívu 
realizovať. 
 
Požiadavka č. 315/4/15 – vo veci zastrešenia zastávky MHD na Pavlovičovom 
námestí (p. Podrazová). 
Opätovne požadujeme zastrešiť zastávku na Pavlovičovom námestí pri čísle 13. 
VMČ žiada o informácie ako v predchádzajúcej požiadavke č.272/4/15. 

.   
 
Požiadavka č. 316/4/15 – vo veci poškodeného chodníka. ( p. Podrazová) 
Ulica Štefánikova chodník pri OD TESCO poškodený v dezolátnom stave. 
VMČ požaduje aby bol požiadaný majiteľa a správcu chodníka na jeho opravu. 

     
     Požiadavka č. 317/4/15 – požiadavka vo veci opravy lavičiek  (p. Podrazová)  
     Opraviť lavičky na Pavlovičovom námestí 42 - 45 
.    VMČ žiada opraviť lavičky a dať na vedomie. 

 
Požiadavka č. 318/4/15 – požiadavka vo veci osadenia košov  (Podracká). 
Osadenie košov na Sedliackeho povstania  
VMČ žiada osadiť a informovať. 
 
Požiadavka č. 319/4/15 – požiadavka vo veci osadenia košov  (Podracká). 
Osadenie košov od Sedliackeho povstania po most ku Športovej hale, aj pre 
psíčkarov  
VMČ žiada osadiť a informovať. 
 
 



Požiadavka č. 320/4/15 – požiadavka vo veci orezania kríkov( Podracká).  
Orezať strom, ker na MDŽ č.2  viď. zápisnica obr.1 
VMČ žiada riešiť – odpoveď. 
 
Požiadavka č. 321/4/15 – požiadavka vo veci orezania kríkov. (Podracká) 
Prerastené konáre na chodník zo strany Stavoprojektu o upratať neporiadok  
VMČ žiada riešiť – odpoveď 
 
Požiadavka č. 322/4/15 – požiadavka vo veci riešenia statickej dopravy na ulici 
Štúrovej vo vnútrobloku. (p.Jesenská, Feledíková,Kočková, Štúrová). 
Riešiť statickú dopravu v uvedenej lokalite  
VMČ žiada riešiť – odpoveď. 
 
Požiadavka č. 323/4/15 – požiadavka vo veci špinavých ulíc v meste Prešov ( 
Osavčuk) 
 V septembri na VMČ konštatoval, že ulice v meste sú špinavé. 
VMČ žiada zabezpečiť čistenie ulíc s následnou kontrolou. 
 
Požiadavka č. 324/4/15 – požiadavka vo veci rozkopávky na ulici 
Masarykovej. (Osavčuk). 
Ulica Masarykova je rozkopaná spoločnosťou Condonet, pracovníci úradu 
nekonajú.   
VMČ doručiť podklady k rozkopávke na Ul. Masarykovej pre spoločnosť  
Condornet.  

 
Požiadavka č. 325/4/15 – požiadavka vo veci zaradenie ulice K amfiteátru na 
čistenie a zimnú údržbu.  (Osavčuk). 
Ulica K amfiteátru nie je v pláne na čistenie a ani pre zimnú údržbu. 
VMČ žiada zaradiť do plánu uvedenú ulicu a doručiť na VMČ zoznam kde je 
uvedená. 
 
Požiadavka č. 326/4/15 – požiadavka vo veci nefunkčných detských ihrísk. 
(Osavčuk). 
Veľa detských ihrísk je nevyužitých a sú nefunkčné viď. zápisnica  príloha 6b) foto. 

    VMČ žiada  doručiť na VMČ zoznam funkčných detských ihrísk a pieskovísk. 
 

 
Požiadavka č. 327/4/15 – požiadavka vo veci správnosti fakturácie za 
vykonané práce. (Osavčuk). 
Faktúry v mesiaci Júl 2015 a následne o dva mesiace za čistenie 23 pieskovísk sú 
v poriadku? 
VMČ žiada  doručiť na VMČ faktúry za vykonané práce s rozpisom pieskovísk 
na ktorých boli tieto práce vykonané. 
 
 
Požiadavka č. 328/4/15 – požiadavka vo veci zlého stavu vo vnútroblokoch vo 
VMČ č.4. (Osavčuk). 
VMČ č.4 má v katastrofálnom stave dvory a vnútrobloky  

   VMČ žiada  zostaviť menovitý zoznam vnútroblokov s najnutnejšou údržbou. 
 



Požiadavka č. 329/4/15 – požiadavka vo veci financovania a opravy ulice 
Špitálskej. (Osavčuk). 
Ako to bude z ulicou Špitalskou, čo sa týka dať ju do pôvodného stavu. Ako to bude 
financované. 
VMČ žiada  na nasledujúci výbor VMČ prítomnosť pracovníka MsÚ pre priamu 
odpoveď a vysvetlenie občanovi. 
 
Požiadavka č. 330/4/15 – požiadavka vo veci zlého stavu chodníkov na ulici 
Jarkovej č.25-27. (Bednáríková). 
Ulica Jarková 25-27 chodník v katastrofálnom stave. 
VMČ žiada zistiť v akom je to stave, navrhnúť riešenie, oboznámiť VMČ 
a občana. 
 
Požiadavka č. 331/4/15 – požiadavka vo veci vyčistenie kanálu na ulici 
Jarkovej č.25-27. (Bednáríková). 
Ulica Jarková 25-27 Vyčistiť odtokový kanál 
VMČ žiada  vyčistiť odtokový kanál. 
 
Požiadavka č. 332/4/15 – požiadavka vo veci odstránenia kvetináčov na ulici 
Jarkovej č.25-27. (Osavčuk). 
Ulica Jarková 25-27 odstrániť kvetinače. 
VMČ žiada  preniesť kvetináče ku p. Chudej na ulicu Jarkovú č. 
 
Požiadavka č. 333/4/15 – požiadavka vo veci ostrihania kríkov v obvode č.4. 
(Osavčuk). 
Ostrihať kriaky na uliciach v obvode č.4 viď. ukážka zápisnica Príloha p. Osavčuk 
bod.č.4. 
VMČ žiada  zabezpečiť orez a uviesť termíny. 
 
Požiadavka č. 334/4/15 – požiadavka vo veci orezania stromov a úpravy peších 
ťahov v Lesíku delostrelcov. (Osavčuk). 
Orezať strom a upraviť pešie ťahy v parku Lesík delostrelcov. 
VMČ žiada  preveriť a zabezpečiť orez a úpravu peších ťahov. 
 
Požiadavka č. 335/4/15 – požiadavka vo veci osadenia dopravných značiek na 
trhovisko Kúpeľná ulica  . (VMČ). 
Osadiť DZ ZV mimo dopravnej obsluhy na vjazdy na trhovisko. 
VMČ žiada  zabezpečiť a osadiť DZ. 
 
 Požiadavka č. 336/4/15 – požiadavka vo veci osadenia brány a zamykania na 
ulici Grešovej do vnútrobloku . (VMČ p. Langová za obyvateľov). 
Obyvatelia sa sťažujú, 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 mohlo 
zamykať." Viď. fotto príloha zápisnice. 
VMČ žiada  preveriť a informovať VMČ o stave  a riešení. 
 
 Požiadavka č. 337/4/15 – požiadavka vo veci prespávania bezdomovcov a 
znečistenia . (VMČ p. Langová za obyvateľov). 
Živý plot bol ostrihaný neodborne, a prečo nebol ostrihaný celý komplet len časť. 



VMČ žiada  preveriť, riešiť a informovať VMČ. 
 
 Požiadavka č. 338/4/15 – požiadavka vo veci neodborne ostrihaného živého 
plota . (VMČ p. Langová za obyvateľov). 
Za živým plotom je neporiadok - matrace - prespávajú tam bezdomovci. 
VMČ žiada  preveriť, riešiť a informovať VMČ 
 
Požiadavka č. 339/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia 
poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková). 
Vzhľadom k zničeniu obnovenej poslaneckej vitríny na ul. 17. novembra, žiadame 
premiestniť opravenú vitrínu do lokality na Kúpeľnej ulici oproti Trhovisku po 
dohode s VMČ. 
VMČ žiada premiestniť a osadiť novú poslaneckú vitrínu.  
 
Požiadavka č. 340/4/15 – požiadavka vo veci dosadenia živého plota na ulici 
17. Novembra 158-168 (VMČ p. Fedorčíková za obyvateľov 17. Novembra 
158-168). 
Požadujú dosadiť živý plot, ktorý by zabránil neželanému prechodu chodcov, ktorý 
poškodzujú zeleň. 
VMČ žiada dosadiť a  informovať VMČ o termíne. 
 
Požiadavka č. 341/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia 
poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková za obyvateľov 17. Novembra 158-
168). 
Požadujú dosadiť živý plot, ktorý by zabránil neželanému prechodu chodcov, ktorý 
poškodzujú zeleň. 
VMČ žiada dosadiť a  informovať VMČ o termíne 
 
Požiadavka č. 342/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia 
poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková ). 
Požaduje osloviť povodie Bodrogu a Hornádu ohľadom vyčistenia brehov a koryta 
Torysy. 
VMČ žiada osloviť a  informovať VMČ o termíne vyčistenia. 
 
 
 

2. Požiadavky odstúpené na Mestskú políciu.  
 
Požiadavka č. 343/4/15 – vo veci prejazdu nákladných vozidiel a autobusov po 
uvedených uliciach v požiadavke.  (p.Dajča). 
Vylúčiť autobusy SAD a iných dopravných spoločností mimo MHD z prejazdu ulíc 
Dilongovej, Metodovej , Sládkovičovej, Moyzesovej a Vajanského. 
VMČ žiada kontrolovať ZV pre nákladné automobily a autobusy. 
 
Požiadavka č. 344/4/15 – vo veci poškodenia trávnika na ulici Moyzesovej. ( 
p.Dajča) 
Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážiť osadenie obrubníkov, nakoľko vodiči 
devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné 
rokovanie, ktoré prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla. 

     VMČ požaduje  kontrolu parkovania na uvedenej ulici. 



 
Požiadavka č. 345/4/15 – vo veci poznaj svojho policajta (p. Dajča). 
Pokiaľ máme informácie, tak bol spustený projekt Poznaj svojho policajta, chcel by 
som požiadať o meno policajta prideleného na Táborisko a kontakt.  
Zabezpečiť menný zoznam a kontakty na policajtov pre oblasť Táborisko, 
doručiť občanovi na najbližší výbor. 
 
Požiadavka č. 346/4/15 – požiadavka vo veci orezania konárov za strany 
Stavoprojektu a neporiadku. (Podracká) 
Prerastené konáre na chodník zo strany Stavoprojektu o upratať neporiadok.  
VMČ žiada vyzvať majiteľa na zjednanie nápravy -  odpoveď VMČ. 
 
Požiadavka č. 347/4/15 – vo veci rastu buriny na pozemku na ulici 
Levočskej.(p. Osavčuk).  
Na Levočskej ulici na spevnenej ploche pred domom č.9 je diera od roku 2011. 
Rastie tráva ako v roku 2011, len s tým rozdielom, že vtedy nebol umiestnený 
pútač. 
VMČ žiada vyzvať majiteľa pozemku na zjednanie nápravy.  

 
Požiadavka č. 348/4/15 – požiadavka vo veci prespávania bezdomovcov 
a znečisťovania VP . (VMČ p. Langová za obyvateľov). 
Za živým plotom je neporiadok - matrace - prespávajú tam bezdomovci. 
VMČ žiada  preveriť, riešiť a informovať VMČ 
  
Požiadavka č. 349/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia 
poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková). 
Vzhľadom k zničeniu obnovenej poslaneckej vitríny na ul. 17. novembra, žiadame 
premiestniť opravenú vitrínu do lokality na Kúpeľnej ulici oproti Trhovisku po 
dohode s VMČ. 
VMČ žiada kontrolovať poslanecké vitríny.  
 
 

3. Požiadavky odstúpené na Odbor strategického rozvoja. 
 
Požiadavka č. 307/4/15 – vo veci neodpovedania na požiadavky 
z predchádzajúcich VMČ -  ( p. VMČ p. Fedorčíková) 
Na základe odpovede na požiadavku c. 292/4/15 zo dňa 30.9.2015,  žiadame 
zaradiť požiadavku do plánu opráv.  
 
Požiadavka č. 350/4/15 – vo veci poškodenej vozovky po projekte Čistá 
Torysa. ( p.Dajča) 
Ulica Moyzesová . Dilongová poškodená vozovka po projekte Čistá Torysa. 
VMČ požaduje  zaradiť opravu uvedených komunikácii do plánu. Informovať 
VMČ predpokladaný termín. 
 
Požiadavka č. 351/4/15 – vo veci poškodenia trávnika na ulici Moyzesovej. ( 
p.Dajča) 
Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážiť osadenie obrubníkov, nakoľko vodiči 
devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné 
rokovanie, ktoré prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla. 



VMČ požaduje  zaradiť revitalizáciu trávnatých pasov do plánu. Informovať 
VMČ predpokladaný termín. 

 
Požiadavka č. 352/4/15 – vo veci použitia materiálu.  (p. Dajča) 
Prečo pri rekonštrukcii ulice Vajanského nebol použitý iný vrchný kryt na chodník   
ako asfalt? Aký bol cenový rozdiel v použitom materiáli a práci.  
VMČ žiada odpovedať občanovi a VMČ..   
Počas spracovania požiadaviek začalo VO – nie je potrebná odpoveď. 
 
Požiadavka č. 353/4/15 – vo veci rekonštrukcie mestských hradieb na 
Kmeťovom stromoradí (p.Dajča). 
Ako je to s opravou mestských hradieb na stromoradí – termín realizácie. 

           VMČ žiada odpovedať občanovi a VMČ 
 

Požiadavka č. 354/4/15 – vo veci druhej časti rekonštrukcie Pavlovičového 
námestia . (p.Ondriová). 

            Kedy sa bude realizovať druhá časť rekonštrukcie Pavlovičovo námestie. 
 Oboznámiť s termínom občana a VMČ. 

 
Požiadavka č. 355/4/15 – vo veci osadenia herného prvku na Pavlovičovo 
námestie . (p.Podrazová). 
Zaradiť na budúci rok  herný prvok na Pavlovičovo námestie č.42-4. 
VMČ žiada zaradiť prvok do plánu. 
 
Požiadavka č. 356/4/15 – vo veci osadenia herného prvku na Tarasa Ševčenka . 
(p.Langová za p. Horváta). 
Zaradiť na budúci rok  herný prvok na Tarasa Ševčenka . 
VMČ žiada zaradiť prvok do plánu. 
 

 
4. Požiadavky odstúpené na Odbor územného plánovania 

a stavebného úradu. 
 
Požiadavka č. 357/4/15 – vo veci prevádzky Bolix (p. Šebejová). 
Prečo je na Internete predajňa Bolix vedená na ulici Vajanského, ak nie je 
povolená viď. zápisnica. 
Preveriť či je alebo nie je uvedená prevádzka v danom objekte a zaujať 
stanovisko. 
 
Požiadavka č. 358/4/15 – vo veci odtoku vody z pozemku na ulici Vajanského 
z fy. Lechstav ( p.Šebejová) 
Ako je odvodnený pozemok a vjazd do objektu Vajanského č. , ak voda tečie 
smerom na ulicu. Príloha č.4 
VMČ žiada preveriť a informovať VMČ. 
 
Požiadavka č. 359/4/15 – vo veci vybudovania parkovacích miest  . (Vlastníci 
bytov 17. novembra) 
Vybudovať parkovacie miesta na 17. Novembra č.19-29.  
VMČ žiada zaradiť do zoznamu investičných akcii.  



 

5. Požiadavky odstúpené na DPMP a.s.. 
 
Požiadavka č. 360/4/15 – vo veci spoja MHD č.29  ( p. Biršteinova.)  

Dobrý deň. 
Obraciam sa na Vás s prosbou obyvateľov sídliska DUKLIANSKYCH HRDINOV o vyriešenie nášho 
problému s autobusovým spojom č.29. 
1. - 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. 
 
2. - LINKA č.29 Z NEMOCNICE NECHODÍ cez sídlisko DUKLIANSKYCH HRDINOV, ale ide do 
mesta. Starší ľudia to majú na sídlisko z mesta dosť ďaleko... 
 
Boli by sme radi, keby ste túto našu žiadosť prešetrili a vybavili v prospech obyvateľov  sídliska 
DUKLIANSKYCH HRDINOV 
Preveriť možnosti a vyjadrenie DPMP. 

6. Požiadavky odstúpené Odbor správy majetku 
.  
Požiadavka č. 361/4/15 – vo veci zámeny pozemkov (p.Jesenská, Feledíková, 
Kočková, Ul. Štúrova). 
Žiadajú riešiť zámenu pozemkov na ulici Štúrovej medzi mestom a KRPZ, ktorá 
bola už riešená v minulosti  
VMČ požaduje informáciu o stave zámeny pozemkov 
 
 

7. Požiadavky odstúpené Odbor ekonomiky a podnikania. 
 
Požiadavka č. 362/4/15 – vo veci prerozdelenia rezervy ( VMČ) 

     Prerozdeliť rezervu VMČ podľa zápisnice  . 
Z rezervy výboru mestskej časti č.4 navrhujeme realizovať ju podľa priloženej 
tabuľky s úpravou Z položky Revitalizácia trávnatých plôch , prístr., komunikácii 
a osvetlenia vnútrobloku ul. Zápotockého č.19-21 ešte vyčleniť pre Oddelenie 
komunálnych služieb sumu vo výške 84,29 € na osadenie herného prvku na ulicu 
17. Novembra za Hviezdou . 

 
8. Požiadavka odstúpená na odbor dopravy, životného 

prostredia a komunálnych služieb. 
 

Požiadavka č. 363/4/15 – vo veci poukazovania na kvality práce a kontroly 
práce na MsÚ (Osavčuk). 
Roky poukazujem na hromadnú dopravu, čistotu v meste, bilbordový smog, diery 
v chodníkoch, trávnaté porasty, ktoré sú horšie ako lúky a pasienky v našom 
obvode. Z toho jednoznačne vyplýva, že VMČ a pracovníci MsÚ nemajú záujem 
o prácu v meste.  
VMČ žiada zvýšiť kontrolnú činnosť v uvedených oblastiach. 

 



 
9. Požiadavky odstúpené REAL s.r.o. 

 
Požiadavka č. 364/4/15 – vo veci hluku vo večerných hodinách. (p. Dajča). 
Zabezpečiť vo večerných hodinách kľud vo vyhliadkovej veži. Niekedy nadmerný hluk  
pri výstupe na vežu a potom na vyhliadke 
VMČ žiada aby obsluha upozornila návštevníkov vo večerných hodinách a ak je to 
možné aby na vyhliadku išli výťahom. 
 

10. Požiadavky odstúpené na TsMP. 
 
Požiadavka č. 365/4/15 – vo veci označenia doby pristavanie VOK na jesenné 
upratovanie.   (VMČ). 
Na VOK-y umiestniť označenie doby pristavanie kontajnerov počas jesenného 
upratovania.  
VMČ žiada uvedené označenie umiestniť na kontajnery. 

 
Požiadavka č. 366/4/15 – vo veci pristavenia VOK na jesenné upratovanie.   
(VMČ). 
Žiadame pristaviť 3 VOK- y navyše, a to:  
1. Pavlovičovo nám. 39-45(garáže okolo plota Materskej škôlky) 
2. Jarková – Baštová 
3. Štúrova 15 – 17 (KRPZ) alebo Štúrova 19 – 25 – Budovateľská vnútroblok 
VMČ žiada uvedené označenie umiestniť na kontajnery. 

VMČ žiada pristaviť navyše VOK –y na uvedené miesta. 
 
Požiadavka č. 367/4/15 – vo veci kontajnerov.(p. Fedorčíková za p. 
Štiberiovú). 
Ulica 17.nov. 158-168 ďakuje za premiestnenie smetných nádob, ale požaduje 
nejaké zabrzdenie proti ich posunu, nakoľko sa posúvajú do vešiakov na bielizeň 
VMČ žiada pokúsiť sa o technické riešenie. 
 

 
11. 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  prevádzkového  
času   



 
 1/  Predajňa VEBEST -predaj reklamných        nová prevádzka                  Po-Pia 09.00-16.00 
     predmetov, suvenírov, umeleckých diel                                                     So  zatvorená 
     Hlavná 32, Prešov,                                                                                      Ne zatvorená 
     prevádzkovateľ - Vladimír Bielek 
     nová prevádzka    
 
2/  Predajňa AQUA EXOTIC ZDRUŽENIE    Po-Pia    09.00-17.30          Po-Pia  09.00-17.00 
     Predaj chovateľských potrieb                             So    09.00-12.00           So-Ne  zatvorená 
     Hlavná 133, Prešov                                             Ne   zatvorená 
     prevádzkovateľ – Štefan Nižník                          
     zmena prev. času                                                    
   
3/ mobilný operátor ORANGE    PO-Pia  09.00-18.00                  Po-Pia  08.30-17.30 
    Hlavná 46, Prešov                           So  09.00-12.00                   So-Ne zatvorená 
    Prevádzkovateľ-SATMO,               Ne zatvorená 
    s.r.o., Poprad 
    zmena prevádz. času 
 
             
4/ Cestovná agentúra TraVel, s.r.o.      Po-Pia  10.00-18.00             Po-Pia 10.00-17.00 

Doterajší prevádzkový čas - sezóna od 1.5.-30.9.           mimo sezóny od 1.10.-30.4.                                        

    Hlavná 27, Prešov                                    So-09.00-12.00            So-Ne zatvorená 
    prevádzkovateľ TraVel, s.r.o.,                 Ne- zatvorená 
    Prešov                                                          
    zmena prevádzkového času                              
                                                   navrhujú:  
                             
                             Po-Pia-10.00-18.00                                            Po-Pia  10.00-17.00 

letná sezóna od 1.6.-31.8.                                 mimo sezóny od 1.9.-31.5. 

                             So-Ne zatvorená                                                 So-Ne zatvorená 
 

Stanovisko VMČ č. 4:
 

. Súhlasíme.  

2. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti 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).  

Vyžiadanie stanoviska VMČ  č.  4  k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
oddelenie mestského majetku. 

 
Stanovisko VMČ č. 4:
Navrhujeme prehodnotiť, či daná nehnuteľnosť 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.   

Žiadosť o zaujatie stanoviska – K zriadeniu vecného bremena – práva prechodu 
a prejazdu cez Kmeťovo stromoradie. (M 6671/2015, č.z 118412 list v archíve 
zápisnice).  

 
Stanovisko VMČ č. 4:  VMČ žiada vyjadrenie Odboru dopravy.  

 
 



4. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dopravného značenia na Táborisku.  
(M/12794/2015  list v archíve zápisnice) 

Vyžiadanie stanoviska VMČ  č.  4  k žiadostiam z Odboru dopravy, životného 
prostredia a komunálnych služieb, Oddelenie dopravy a životného prostredia. 

 
Stanovisko VMČ č. 4: 

 
VMČ súhlasí z variantom E.  

  
 
 
  

 
V Prešove dňa 20.10.2015 

 
 
Ing. Renáta Fedorčíková  
predseda VMČ č. 4 

            
                 
Ing. Marek Varga                    

       sekretár VMČ č. 4 
 
 
 
 
  
   
 


	Nedostal odpovede na požiadavky 19,100,195.
	VMČ Urguje odpovede na požiadavky 19,195/4/2015 – odpovede poslať na vedomie občanovi a VMČ
	Požiadavka č. 308/4/15 – vo veci prejazdu nákladných vozidiel a autobusov po uvedených uliciach v požiadavke.  (p.Dajča).
	Vylúčiť autobusy SAD a iných dopravných spoločností mimo MHD z prejazdu ulíc Dilongovej, Metodovej , Sládkovičovej, Moyzesovej a Vajanského.
	VMČ žiada Odbor dopravy riešiť osadenie príslušných značiek, ktoré zamedzia vjazdu.
	Požiadavka č. 269/4/15 – vo veci poškodenej vozovky po projekte Čistá Torysa. ( p.Dajča)
	Ulica Moyzesová . Dilongová poškodená vozovka po projekte Čistá Torysa.
	VMČ požaduje  zaradiť opravu uvedených komunikácii do plánu. Informovať VMČ predpokladaný termín.
	Požiadavka č. 309/4/15 – vo veci poškodenia trávnika na ulici Moyzesovej. ( p.Dajča)
	Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážiť osadenie obrubníkov, nakoľko vodiči devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné rokovanie, ktoré prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla.
	VMČ požaduje  prekontrolovať stav trávnatých pásov, upovedomiť VMČ.
	Požiadavka č. 310/4/15 – vo veci Údržby uvedených ulíc. (p. Hartman).
	Plánovaná údržba Moyzesova, Sládkovičova, Burianova – nebolo urobené ako je v odpovedi 244/4/15 odpoveď zo 6.8.2015
	Doručiť faktúry za uvedené práce s popisom opráv na VMČ.
	Požiadavka č. 311/4/15 – vo veci opravy porfýrovej dlažby. (p.Dajča).
	Ako je to s porfýrovou dlažbou na ulici Hlavnej, kedy bude opravená.
	Oboznámiť s termínom občana a VMČ.
	Požiadavka č. 312/4/15 – vo veci opravy vnútrobloku na Pavlovičovom námestí. (p.Ondriová)
	Opraviť aspoň dočasne diery na ulici vo vnútrobloku smerom na Škultétyho ulicu
	VMČ žiada opraviť ako havarijný stav.
	Požiadavka č. 313/4/15 – vo veci neporiadku pri Lavičkách pred OD Tesco na ulici Hlavnej.  (p.Ondriová).
	Lavičky pred OD Tesco – veľké každodenné znečistenie.
	VMČ žiada uvedené priestranstvo čistiť priebežne a Osloviť OD Tesco o zabezpečenie ak sa jedná o jeho pozemok. Oboznámiť VMČ s riešením.
	Požiadavka č. 314/4/15 – vo veci odstránenie alebo úpravy zariadenia v skate parku. (p. Hartman)
	Žiada odstrániť prekážku v skate parku – lavička – je veľmi hlučná.
	VMČ Odporúča jedno alebo druhé riešenie zvážiť a výhodnejšiu alternatívu realizovať.
	Požiadavka č. 315/4/15 – vo veci zastrešenia zastávky MHD na Pavlovičovom námestí (p. Podrazová).
	Opätovne požadujeme zastrešiť zastávku na Pavlovičovom námestí pri čísle 13.
	VMČ žiada o informácie ako v predchádzajúcej požiadavke č.272/4/15.
	.
	Požiadavka č. 316/4/15 – vo veci poškodeného chodníka. ( p. Podrazová)
	Ulica Štefánikova chodník pri OD TESCO poškodený v dezolátnom stave.
	VMČ požaduje aby bol požiadaný majiteľa a správcu chodníka na jeho opravu.
	Požiadavka č. 317/4/15 – požiadavka vo veci opravy lavičiek  (p. Podrazová)
	Opraviť lavičky na Pavlovičovom námestí 42 - 45
	.    VMČ žiada opraviť lavičky a dať na vedomie.
	Požiadavka č. 318/4/15 – požiadavka vo veci osadenia košov  (Podracká).
	Osadenie košov na Sedliackeho povstania
	VMČ žiada osadiť a informovať.
	Požiadavka č. 319/4/15 – požiadavka vo veci osadenia košov  (Podracká).
	Osadenie košov od Sedliackeho povstania po most ku Športovej hale, aj pre psíčkarov
	VMČ žiada osadiť a informovať.
	Požiadavka č. 320/4/15 – požiadavka vo veci orezania kríkov( Podracká).
	Orezať strom, ker na MDŽ č.2  viď. zápisnica obr.1
	VMČ žiada riešiť – odpoveď.
	Požiadavka č. 321/4/15 – požiadavka vo veci orezania kríkov. (Podracká)
	Prerastené konáre na chodník zo strany Stavoprojektu o upratať neporiadok
	VMČ žiada riešiť – odpoveď
	Požiadavka č. 322/4/15 – požiadavka vo veci riešenia statickej dopravy na ulici Štúrovej vo vnútrobloku. (p.Jesenská, Feledíková,Kočková, Štúrová).
	Riešiť statickú dopravu v uvedenej lokalite
	VMČ žiada riešiť – odpoveď.
	Požiadavka č. 323/4/15 – požiadavka vo veci špinavých ulíc v meste Prešov ( Osavčuk)
	V septembri na VMČ konštatoval, že ulice v meste sú špinavé.
	VMČ žiada zabezpečiť čistenie ulíc s následnou kontrolou.
	Požiadavka č. 324/4/15 – požiadavka vo veci rozkopávky na ulici Masarykovej. (Osavčuk).
	Ulica Masarykova je rozkopaná spoločnosťou Condonet, pracovníci úradu nekonajú.
	VMČ doručiť podklady k rozkopávke na Ul. Masarykovej pre spoločnosť  Condornet.
	Požiadavka č. 325/4/15 – požiadavka vo veci zaradenie ulice K amfiteátru na čistenie a zimnú údržbu.  (Osavčuk).
	Ulica K amfiteátru nie je v pláne na čistenie a ani pre zimnú údržbu.
	VMČ žiada zaradiť do plánu uvedenú ulicu a doručiť na VMČ zoznam kde je uvedená.
	Požiadavka č. 326/4/15 – požiadavka vo veci nefunkčných detských ihrísk. (Osavčuk).
	Veľa detských ihrísk je nevyužitých a sú nefunkčné viď. zápisnica  príloha 6b) foto.
	VMČ žiada  doručiť na VMČ zoznam funkčných detských ihrísk a pieskovísk.
	Požiadavka č. 327/4/15 – požiadavka vo veci správnosti fakturácie za vykonané práce. (Osavčuk).
	Faktúry v mesiaci Júl 2015 a následne o dva mesiace za čistenie 23 pieskovísk sú v poriadku?
	VMČ žiada  doručiť na VMČ faktúry za vykonané práce s rozpisom pieskovísk na ktorých boli tieto práce vykonané.
	Požiadavka č. 328/4/15 – požiadavka vo veci zlého stavu vo vnútroblokoch vo VMČ č.4. (Osavčuk).
	VMČ č.4 má v katastrofálnom stave dvory a vnútrobloky
	VMČ žiada  zostaviť menovitý zoznam vnútroblokov s najnutnejšou údržbou.
	Požiadavka č. 329/4/15 – požiadavka vo veci financovania a opravy ulice Špitálskej. (Osavčuk).
	Ako to bude z ulicou Špitalskou, čo sa týka dať ju do pôvodného stavu. Ako to bude financované.
	VMČ žiada  na nasledujúci výbor VMČ prítomnosť pracovníka MsÚ pre priamu odpoveď a vysvetlenie občanovi.
	Požiadavka č. 330/4/15 – požiadavka vo veci zlého stavu chodníkov na ulici Jarkovej č.25-27. (Bednáríková).
	Ulica Jarková 25-27 chodník v katastrofálnom stave.
	VMČ žiada zistiť v akom je to stave, navrhnúť riešenie, oboznámiť VMČ a občana.
	Požiadavka č. 331/4/15 – požiadavka vo veci vyčistenie kanálu na ulici Jarkovej č.25-27. (Bednáríková).
	Ulica Jarková 25-27 Vyčistiť odtokový kanál
	VMČ žiada  vyčistiť odtokový kanál.
	Požiadavka č. 332/4/15 – požiadavka vo veci odstránenia kvetináčov na ulici Jarkovej č.25-27. (Osavčuk).
	Ulica Jarková 25-27 odstrániť kvetinače.
	VMČ žiada  preniesť kvetináče ku p. Chudej na ulicu Jarkovú č.
	Požiadavka č. 333/4/15 – požiadavka vo veci ostrihania kríkov v obvode č.4. (Osavčuk).
	Ostrihať kriaky na uliciach v obvode č.4 viď. ukážka zápisnica Príloha p. Osavčuk bod.č.4.
	VMČ žiada  zabezpečiť orez a uviesť termíny.
	Požiadavka č. 334/4/15 – požiadavka vo veci orezania stromov a úpravy peších ťahov v Lesíku delostrelcov. (Osavčuk).
	Orezať strom a upraviť pešie ťahy v parku Lesík delostrelcov.
	VMČ žiada  preveriť a zabezpečiť orez a úpravu peších ťahov.
	Požiadavka č. 335/4/15 – požiadavka vo veci osadenia dopravných značiek na trhovisko Kúpeľná ulica  . (VMČ).
	Osadiť DZ ZV mimo dopravnej obsluhy na vjazdy na trhovisko.
	VMČ žiada  zabezpečiť a osadiť DZ.
	Požiadavka č. 336/4/15 – požiadavka vo veci osadenia brány a zamykania na ulici Grešovej do vnútrobloku . (VMČ p. Langová za obyvateľov).
	Obyvatelia sa sťažujú, 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 mohlo zamykať." Viď. fot...
	VMČ žiada  preveriť a informovať VMČ o stave  a riešení.
	Požiadavka č. 337/4/15 – požiadavka vo veci prespávania bezdomovcov a znečistenia . (VMČ p. Langová za obyvateľov).
	Živý plot bol ostrihaný neodborne, a prečo nebol ostrihaný celý komplet len časť.
	VMČ žiada  preveriť, riešiť a informovať VMČ.
	Požiadavka č. 338/4/15 – požiadavka vo veci neodborne ostrihaného živého plota . (VMČ p. Langová za obyvateľov).
	Za živým plotom je neporiadok - matrace - prespávajú tam bezdomovci.
	VMČ žiada  preveriť, riešiť a informovať VMČ
	Požiadavka č. 339/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková).
	Vzhľadom k zničeniu obnovenej poslaneckej vitríny na ul. 17. novembra, žiadame premiestniť opravenú vitrínu do lokality na Kúpeľnej ulici oproti Trhovisku po dohode s VMČ.
	VMČ žiada premiestniť a osadiť novú poslaneckú vitrínu.
	Požiadavka č. 340/4/15 – požiadavka vo veci dosadenia živého plota na ulici 17. Novembra 158-168 (VMČ p. Fedorčíková za obyvateľov 17. Novembra 158-168).
	Požadujú dosadiť živý plot, ktorý by zabránil neželanému prechodu chodcov, ktorý poškodzujú zeleň.
	VMČ žiada dosadiť a  informovať VMČ o termíne.
	Požiadavka č. 341/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková za obyvateľov 17. Novembra 158-168).
	Požadujú dosadiť živý plot, ktorý by zabránil neželanému prechodu chodcov, ktorý poškodzujú zeleň.
	VMČ žiada dosadiť a  informovať VMČ o termíne
	Požiadavka č. 342/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková ).
	Požaduje osloviť povodie Bodrogu a Hornádu ohľadom vyčistenia brehov a koryta Torysy.
	VMČ žiada osloviť a  informovať VMČ o termíne vyčistenia.
	Požiadavka č. 343/4/15 – vo veci prejazdu nákladných vozidiel a autobusov po uvedených uliciach v požiadavke.  (p.Dajča).
	Vylúčiť autobusy SAD a iných dopravných spoločností mimo MHD z prejazdu ulíc Dilongovej, Metodovej , Sládkovičovej, Moyzesovej a Vajanského.
	VMČ žiada kontrolovať ZV pre nákladné automobily a autobusy.
	Požiadavka č. 344/4/15 – vo veci poškodenia trávnika na ulici Moyzesovej. ( p.Dajča)
	Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážiť osadenie obrubníkov, nakoľko vodiči devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné rokovanie, ktoré prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla.
	VMČ požaduje  kontrolu parkovania na uvedenej ulici.
	Požiadavka č. 345/4/15 – vo veci poznaj svojho policajta (p. Dajča).
	Pokiaľ máme informácie, tak bol spustený projekt Poznaj svojho policajta, chcel by som požiadať o meno policajta prideleného na Táborisko a kontakt.
	Zabezpečiť menný zoznam a kontakty na policajtov pre oblasť Táborisko, doručiť občanovi na najbližší výbor.
	Požiadavka č. 346/4/15 – požiadavka vo veci orezania konárov za strany Stavoprojektu a neporiadku. (Podracká)
	Prerastené konáre na chodník zo strany Stavoprojektu o upratať neporiadok.
	VMČ žiada vyzvať majiteľa na zjednanie nápravy -  odpoveď VMČ.
	Požiadavka č. 347/4/15 – vo veci rastu buriny na pozemku na ulici Levočskej.(p. Osavčuk).
	Na Levočskej ulici na spevnenej ploche pred domom č.9 je diera od roku 2011. Rastie tráva ako v roku 2011, len s tým rozdielom, že vtedy nebol umiestnený pútač.
	VMČ žiada vyzvať majiteľa pozemku na zjednanie nápravy.
	Požiadavka č. 348/4/15 – požiadavka vo veci prespávania bezdomovcov a znečisťovania VP . (VMČ p. Langová za obyvateľov).
	Za živým plotom je neporiadok - matrace - prespávajú tam bezdomovci.
	VMČ žiada  preveriť, riešiť a informovať VMČ
	Požiadavka č. 349/4/15 – požiadavka vo veci premiestnenia a zriadenia poslaneckej vitríny. (VMČ p. Fedorčíková).
	Vzhľadom k zničeniu obnovenej poslaneckej vitríny na ul. 17. novembra, žiadame premiestniť opravenú vitrínu do lokality na Kúpeľnej ulici oproti Trhovisku po dohode s VMČ.
	VMČ žiada kontrolovať poslanecké vitríny.
	Na základe odpovede na požiadavku c. 292/4/15 zo dňa 30.9.2015,  žiadame zaradiť požiadavku do plánu opráv.
	Požiadavka č. 350/4/15 – vo veci poškodenej vozovky po projekte Čistá Torysa. ( p.Dajča)
	Ulica Moyzesová . Dilongová poškodená vozovka po projekte Čistá Torysa.
	VMČ požaduje  zaradiť opravu uvedených komunikácii do plánu. Informovať VMČ predpokladaný termín.
	Požiadavka č. 351/4/15 – vo veci poškodenia trávnika na ulici Moyzesovej. ( p.Dajča)
	Ulica Moyzesová, bolo by vhodné zvážiť osadenie obrubníkov, nakoľko vodiči devastujú trávnik. Zároveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo pracovné rokovanie, ktoré prijalo nejaké závery, dodnes však realizácia neprebehla.
	VMČ požaduje  zaradiť revitalizáciu trávnatých pasov do plánu. Informovať VMČ predpokladaný termín.
	Požiadavka č. 352/4/15 – vo veci použitia materiálu.  (p. Dajča)
	Prečo pri rekonštrukcii ulice Vajanského nebol použitý iný vrchný kryt na chodník   ako asfalt? Aký bol cenový rozdiel v použitom materiáli a práci.
	VMČ žiada odpovedať občanovi a VMČ..
	Počas spracovania požiadaviek začalo VO – nie je potrebná odpoveď.
	Požiadavka č. 353/4/15 – vo veci rekonštrukcie mestských hradieb na Kmeťovom stromoradí (p.Dajča).
	VMČ žiada odpovedať občanovi a VMČ
	Požiadavka č. 354/4/15 – vo veci druhej časti rekonštrukcie Pavlovičového námestia . (p.Ondriová).
	Kedy sa bude realizovať druhá časť rekonštrukcie Pavlovičovo námestie.
	Oboznámiť s termínom občana a VMČ.
	Požiadavka č. 355/4/15 – vo veci osadenia herného prvku na Pavlovičovo námestie . (p.Podrazová).
	Zaradiť na budúci rok  herný prvok na Pavlovičovo námestie č.42-4.
	VMČ žiada zaradiť prvok do plánu.
	Požiadavka č. 356/4/15 – vo veci osadenia herného prvku na Tarasa Ševčenka . (p.Langová za p. Horváta).
	Zaradiť na budúci rok  herný prvok na Tarasa Ševčenka .
	VMČ žiada zaradiť prvok do plánu.
	Požiadavka č. 357/4/15 – vo veci prevádzky Bolix (p. Šebejová).
	Prečo je na Internete predajňa Bolix vedená na ulici Vajanského, ak nie je povolená viď. zápisnica.
	Preveriť či je alebo nie je uvedená prevádzka v danom objekte a zaujať stanovisko.
	Požiadavka č. 358/4/15 – vo veci odtoku vody z pozemku na ulici Vajanského z fy. Lechstav ( p.Šebejová)
	Ako je odvodnený pozemok a vjazd do objektu Vajanského č. , ak voda tečie smerom na ulicu. Príloha č.4
	VMČ žiada preveriť a informovať VMČ.
	Požiadavka č. 359/4/15 – vo veci vybudovania parkovacích miest  . (Vlastníci bytov 17. novembra)
	VMČ žiada zaradiť do zoznamu investičných akcii.
	Požiadavka č. 360/4/15 – vo veci spoja MHD č.29  ( p. Biršteinova.)
	Boli by sme radi, keby ste túto našu žiadosť prešetrili a vybavili v prospech obyvateľov  sídliska DUKLIANSKYCH HRDINOV
	Preveriť možnosti a vyjadrenie DPMP.
	.
	Požiadavka č. 361/4/15 – vo veci zámeny pozemkov (p.Jesenská, Feledíková, Kočková, Ul. Štúrova).
	Žiadajú riešiť zámenu pozemkov na ulici Štúrovej medzi mestom a KRPZ, ktorá bola už riešená v minulosti
	VMČ požaduje informáciu o stave zámeny pozemkov
	Požiadavka č. 362/4/15 – vo veci prerozdelenia rezervy ( VMČ)
	Prerozdeliť rezervu VMČ podľa zápisnice  .
	Z rezervy výboru mestskej časti č.4 navrhujeme realizovať ju podľa priloženej tabuľky s úpravou Z položky Revitalizácia trávnatých plôch , prístr., komunikácii a osvetlenia vnútrobloku ul. Zápotockého č.19-21 ešte vyčleniť pre Oddelenie komunálnych sl...
	Požiadavka č. 363/4/15 – vo veci poukazovania na kvality práce a kontroly práce na MsÚ (Osavčuk).
	Roky poukazujem na hromadnú dopravu, čistotu v meste, bilbordový smog, diery v chodníkoch, trávnaté porasty, ktoré sú horšie ako lúky a pasienky v našom obvode. Z toho jednoznačne vyplýva, že VMČ a pracovníci MsÚ nemajú záujem o prácu v meste.
	VMČ žiada zvýšiť kontrolnú činnosť v uvedených oblastiach.
	Požiadavka č. 364/4/15 – vo veci hluku vo večerných hodinách. (p. Dajča).
	Požiadavka č. 365/4/15 – vo veci označenia doby pristavanie VOK na jesenné upratovanie.   (VMČ).
	Na VOK-y umiestniť označenie doby pristavanie kontajnerov počas jesenného upratovania.
	VMČ žiada uvedené označenie umiestniť na kontajnery.
	Požiadavka č. 366/4/15 – vo veci pristavenia VOK na jesenné upratovanie.   (VMČ).
	Žiadame pristaviť 3 VOK- y navyše, a to:
	1. Pavlovičovo nám. 39-45(garáže okolo plota Materskej škôlky)
	2. Jarková – Baštová
	3. Štúrova 15 – 17 (KRPZ) alebo Štúrova 19 – 25 – Budovateľská vnútroblok
	VMČ žiada uvedené označenie umiestniť na kontajnery.
	Požiadavka č. 367/4/15 – vo veci kontajnerov.(p. Fedorčíková za p. Štiberiovú).
	Ulica 17.nov. 158-168 ďakuje za premiestnenie smetných nádob, ale požaduje nejaké zabrzdenie proti ich posunu, nakoľko sa posúvajú do vešiakov na bielizeň
	VMČ žiada pokúsiť sa o technické riešenie.
	1. UVyžiadanie stanoviska VMČ  č.  4  k žiadostiam na osobitné určenie prevádzkového času z odboru ekonomiky a podnikania, Oddelenie daní, poplatkov a podnikania
	3/ mobilný operátor ORANGE    PO-Pia  09.00-18.00                  Po-Pia  08.30-17.30
	Hlavná 46, Prešov                           So  09.00-12.00                   So-Ne zatvorená
	Prevádzkovateľ-SATMO,               Ne zatvorená
	s.r.o., Poprad
	zmena prevádz. času
	navrhujú:
	Uletná sezóna od 1.6.-31.8.                                 mimo sezóny od 1.9.-31.5.
	Po-Pia-10.00-18.00                                            Po-Pia  10.00-17.00
	So-Ne zatvorená                                                 So-Ne zatvorená
	UStanovisko VMČ č. 4:U. Súhlasíme.
	2. UVyžiadanie stanoviska VMČ  č.  4  k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku.
	Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti 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).
	UStanovisko VMČ č. 4:U.
	Navrhujeme prehodnotiť, či daná nehnuteľnosť je vhodná na sociálne bývanie, a to vzhľadom ku umiestneniu nehnuteľnosti a jej využitia v súčasnej dobe.
	3. UVyžiadanie stanoviska VMČ  č.  4  k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta Oddelenie majetkovo – právne.
	Žiadosť o zaujatie stanoviska – K zriadeniu vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez Kmeťovo stromoradie. (M 6671/2015, č.z 118412 list v archíve zápisnice).
	Stanovisko VMČ č. 4:  VMČ žiada vyjadrenie Odboru dopravy.
	4. UVyžiadanie 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/12794/2015  list v archíve zápisnice)
	V Prešove dňa 20.10.2015
	Ing. Renáta Fedorčíková
	predseda VMČ č. 4
	Ing. Marek Varga

