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MESTSKY URAD V PRESOVE
 
Odbor uzemneho planovania a stavebneho uradu
 

Od dclenie stavebneho poriadku
 

Hlavna C. 73, Presov PSC 080 01 

Mgr. Peter Krajiiak 
Predseda VMC c. 5 
Poslanecka schranka 
MsU Presov, Hlavna c. 73 

Vas list clslo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka V Presove dna: 

B/15653/20 15-Ja/227 IngJanfcek 26.10.2015 
051/3100537, kl. 532 

VEe
 
Poiiadavka VMC c. 5, pod c. 148/5/15 - odpoved'.
 

Pofiadavka c. 148/5/15: - vo veci riesenia zatekania pivnicnych priestorov a predlozenia 
kompletnej dokumentacie tykajucej sa stavebneho konania. 

VMC C. 4 ziada Odbor UPaSU - oddelenie stavebneho poriadku 0 dodanie kompletnej 
dokumentacie tykajucej sa stavebneho konania, kde bol v roku 2014 vykonany statny 
stavebny dohl'ad na ulici Urxovej na zaklade podnetu Margity Benkovej. 

Na zaklade Vasej poziadavky, Yam oznamujeme, ze predmetna spisova dokurnentacia je 
Yam pine k dispozicii k nahliadnutiu a prestudovaniu na MsU Presov - Odbore UPaSU, 
oddeleni stavebneho poriadku v termine spresnenom s Varni, ako predsedom VMC c. 4. 

S pozdravom 

lng. arch. Man 
~ 

"./
/' ova 

veduca odboru UPaSU 
hlavny architekt mesta 

COl MsU Presov - odbor uzernneho planovania a stavebneho uradu, oddelenie stavebneho poriadku 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzieb 

Oddelenie komumilnych sluzieb a spoloeneho obecneho uradu 
Hlavna 73 

080 01 Presov 

• vaz. pan • 
Mgr. Peter Krajiiak 
predseda VMC c. 4 
poslanecka schranka M0 

T/2015/4102 Ing. Seman/lng. Zvolaren 24.9.2015 
Ing. Jezikova, Mgr. Bujnovska 

051/3100280,277,278,246 

Vybavenie poiiadaviek zo zasadnutia VMC c. 5 - zo dna 03.08.2015 

Poziadavka c. 149/5/15 - vo veci cistenia a dezinfekcie zastavok MHD na sidlisku Svaby. 
Pani Marta Jedinakova - ziada ukoncit' cistenie styroch zastavok MHD na sidlisku 

Svaby (zast. Svabska a Lomnicka) a ziada podlahu zastavok vycistit' a vystriekat' 
dezinfekcnymi prostriedkarni. 
Vertikalne casti zastavok boli opakovane cistene a su udrziavane pracovnikmi mensich 
obecnych sluzieb. Plocha bude vycistena a vydezinfikovana v 39. tyzdni tohto kalendarneho 
roka. 

Poziadavka c. 150/5/15 - vo veci vykosenia mestskeho pozemku na uJ. Pod Hradkom. 
Pozemky na ulici Pod Hradkom v miestach byvalych najornnych bytovych domov boli 

kosene v mesiaci august 2015. 

Poziadavka c. 154/5/15 - vo veci opravy chodnika na Palackeho ulici. 
VMC c. 5 ziada opravu chodnika na Palackeho ulici (oproti CZS sv. Gorazda, pred 

p. Priesterom). 
Predmetnu poziadavku sme zaradili do zoznarnu poziadaviek oprav a udrzby 

miestnych komunikacii na nadchadzajuce obdobie. Vykonanie opravy v tomto roku nie je 
mozne, vzhl'adom na vycerpane financne zdroje. 

Poiiadavka c. 158/5/15 - vo veci vycistenla koryta Sol'neho potoka. 
VMC c. 5 ziada vycistit' koryto Sol'neho potoka od Svabskej ulici (most pri Grekovi) 

po ustie do rieky Sekcov a v homej casti od mosta na Zlatobanskej ulici po ulicu Pri hati. 
Za stav vsetkych tokov v meste je zodpovedny Slovensky vodohospodarsky podnik, odstepny 
zavod Kosice, sprava povodia Bodvy a Homadu so sidlom v Kosiciach, ulica Medzi mostarni 
c. 2, Vasu poziadavku postupujeme.
 
Poziadavka odstupena na vybavenie odboru dopravy, zivotneho prostredia
 
a komunalnych slufieb MsU.
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PoZiadavka c. 161/5/15 - vo veci omal'ovania zeleznych konstrukcil mostov, lavok, 
zabradli a madiel na uzem! VMC c. 5. 

Vasu poziadavku zarad'ujeme do harmonogramu prac na mesiac november 2015. 
Prace budu zadane uchadzacom 0 zamestnanie v ramci mensich obecnych sluzieb. 

S pozdravom 

~1f:~) ;-~~"I~Z) ~!;~~~_ .~~ 5~; {J "?JfT 
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Ing. Stanislav Ondirko 
veduci odboru 
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Mesto Prešov
Mestská policia v Prešove

Jarková Č. 24
080 O1 Prešov

Predseda VMČ č.S
Mgr. Peter Krajňák
Poslanecká schránka
MsÚ
hlavná č.73

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka: Prešov:

P/201S1701179 Bc.KmecL. 27.08.2015

Vec: Pripomienka VMČ Č.S- odpoved'

Pripomienka č.lSl/S/lS - vo veci odstránenia čiernych skládok pri cintoríne na
Soľnobanskej ulici a monitorovania danej lokality.

Pani Martina Schläsingerová - žiada odstrániť čierne skládky v okolí cintorína na
Soľnobanskej ulici a následné monitorovanie tohto priestoru (slepá ulička pri cintoríne
vedúca k záhradkám) ..

Príslušníci Mestskej polície Prešov vykonali v uvedenej veci miestne šetrenie, kde bola
zistená nelegálna skládka suchého lístia zo stromov, pochádzajúca pravdepodobne z blízkej
záhradkárskej oblasti. Vec bola zdokumentovaná a postúpená na príslušný orgán v uvedenom
prípade na Mestský úrad v Prešove - oddelenie verejnoprospešných činností, ktorý
zabezpečuje odstránenie znečistenia alebo skládok zistených na území mesta Prešov. Ďalšie
skládky v uvedenej lokalite neboli zistené.

Mestská polícia Prešov bude aj naďalej vykonávať kontroly v uvedenej lokalite
a protiprávne konanie riešiť v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že budete
svedkom protiprávneho konania, je potrebné takúto vec ihneď oznámiť na bezplatnom
telefónnom čísle mestskej polície 159.

Na vedomie: Odbor organizačný

Mestská policia v Prešove / Jarková 24/ 080 01 Prešov / Tel.: +421 (51) 77 32 670 / Fax: +421 (51) 3100 354/ E-mail: mestska.policia@presov.sk/ www.presov.sk

mailto:mestska.policia@presov.sk/
http://www.presov.sk


MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

      
      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
      Odštepný závod Košice 
      Správa povodia Hornádu a Bodvy 
      Medzi mostami 2 
      041 59 Košice 
 

B/12893/2015                           Ing. Palková                                  2.9.2015  
                  051/3100275   
                               

 
 
 
Požiadavka  č. 156/5/15  - vo veci úpravy koryta Soľného potoka na ulici Padlých 
hrdinov 
- žiadosť 
 

 Požiadavka č. 156/5/15 - vo veci úpravy koryta Soľného potoka na ulici Padlých hrdinov:  
 
 Výbor mestskej časti č. 5 v Prešove žiada opravu  - úpravu koryta Soľného potoka na ulici 
Padlých hrdinov č. 8 (pri dome p.Tudora). 
 
 Ako správcu vodného toku Vás žiadame o zaujatie stanoviska k vznesenej požiadavke. 
 
 
  
 S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
        
 
 Ing. arch. Mária Čutková 
 vedúca Odboru 
 územného plánovania a stavebného úradu, 
 hlavný architekt mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: VMČ č. 5 



MESTO PREŠOV 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 


Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 


Hlavná 73 

08001 Prešov 


Mgr. Peter Krajňák 
predseda VMČ č. 5 

Váš list čislo I zo dna Naše číslo Vybavuje I linka Prešov 

B1l289J/ 1120 15 Ing. Palková 15.10.2015 
'it 05 1/3 100275 

Vec 

Požiadavka č. 156/5/15 - vo veci úpravy koryta Soľného potoka na ulici Padlých 
hrdinov 
- odpoveď správcu vodného toku 

V prílohe Vám zasielame odpoveď Slovenského vodohospodárskeho podniku. š.p. , 
OZ Košice, Správy povodia Hornádu a Bodvy k požiadavke Č . 156/5/15 - vo veci úpravy 
koryta Soľného potoka na ulici Padlých hrdinov. 

S pozdravom 

frlt:S'l'O PREŠOV 
Mtistsky úrad v Prešove 

m~l ulll.~jjo LlNCII~U srmsuO.,..III'1 
080 01 Pre sov g[ , -


Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Mestsky urad v Prešove I Hlavna 73 1 080 0 1 PreSov" I Tel.. +421(5 1)3100 111 I Fax +421{51 )7733665 1 E-mail: meslo.radnica@presov.sk I www,presov,sk 

mailto:meslo.radnica@presov.sk
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SLOVENSKÝ 	 /'- _ ____/ L:---,._-'.7 ~~-, .: /

~~~=VODOHOSPODÁRSKY 	 /"---._. .../- - - '-' 

PODNIK, štátny podnik " -"'_/ Odštepny závod Košice 
Radničné námestie 8 Správa povodia Hornádu a Bodvy 
969 55 Banská Štiavnica Medzi mostami 2 

041 	59 Košice 
-) 

'./Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Odbor územného plánovania 
a stavebného úradu 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš list člslolzo d~a Naše člslo Vybavujellinka Košice 

CS 2302/20 IS,


B/ 12893/2015 	 Lešková! 0517711367 1.10.2015
CZ 17139/41200 

Vec 

Požiadavka Č. 156/5/15 - vo veci úpravy koryta Sol'ného potoka na ulici Padlých hrdinov 

odpoved' 


Listom Č. Bil 2893120 IS zo dňa 2.9.20 I S , ktorý sme obdržali dňa 17.9.201 S, ste nás požiadali 

o zaujatie stanoviska k požiadavke Výboru mestskej časti č. S v Prešove vo veci opravy - úpravy 

koryta Soľného potoka na ulici Padlých hrdinov Č. 8 (pri dome p. Tudora ). 

Z technicko - prevádzkového hľadiska správcu vodných tokov Vám k uvedenej žiadosti 

oznamujeme nasledovné: 

Predmetným úsekom vodného toku Č. 106 Soľný na ulici Padlých hrdinov č.8 je upravený 

úsek vodného toku v Lkm 1,970. Korytová úprava tohto toku pozostávajúca z kamennej dlažby 

opretej v dne o kamennú pätku bola vybudovaná v rokoch 195 l - 1953 . Pôvodná úprava toku je 

poškodená, t.j. pomiestne odplavená kamenná pätka v dne, ako aj opevnenie z kamennej dlažby. 

Prietočný profil toku · je v uvedenom úseku zanesený naplaveninami . 

Operatívny správca vodných tokov realizoval na Soľnom potoku v k.ú. Solivar v rámci Plánu 

opráv a údržby na rok 2014 tieto akcie: 

l. 	 Prešov, Soľný potok, r.km 0,900 - 1,500 - odstránenie nánosov, oprava poškodenej dlažby 

v hodnote 24 974,08 .-EUR ( 1112014 -1212014) 

2. 	 Prešov, Soľný potok, Lkm 2,000 - 2,500 - čistenie prepážky a oprava opevnenia, oprava 

zaústenia Barackého potoka v hodnote 48 426,73.- EUR (03/2014 - 12/2014 ). 

-Obc-h-o-dn-ý-r~glst;;~-- - "'" -,,- -~B-;~-k~;é'-sP-~T~-~'I~; '-i'č6~j6022047-'--' ----' -'----Úsek: Telefón : Fu: E·mall: 
Okresný súd Banská Bystrica VÚB, a. s. Identifikačné číslo riaditer správy povodia 055/633 35 75 055/6333648 martln.c.ap@lSVPSk 
Oddiel: PŠ, Vložka č .: 713/S pobočka KO~lce OZ Košice : 3602204704 ved . úseku vodohosp prev. 055/633 36 26 
Obchodný register (OZ): 2960098059/0200 DiČ: 2020066213 ved. úseku ekoo.služieb 055n98 25 17 0551632 27 67 
Okresný súd Košice I 81C SUBASKBX IČ DPH: SK2020066213 dispečing 055n98 25 34 
Oddiel: Po, Vložka č.: 266N IBAN SK68 0200 0000 0029 6009 8059 úslredr'la 055/633 35 85-6 

mailto:martln.c.ap@lSVPSk


Vo vyššie uvedenom pláne oprav a údržby mal správca toku zaradený celý upravený úsek 

vodného toku Soľný t.j. r.km 0,000 - 2,500 , avšak z dôvodu vysokého finančného nákladu musel 

pristúpiť k realizácie jednotlivých úsekov po etapách. 

Vašu požiadavku správca toku zaradí do evidencie svojich prevádzkových činností a bude ju 

riešiť podľa poradia naliehavosti a kapacitných možností, resp. spracuje zámer opravy a túto 

požiadavku zaradí do svojho" Plánu opráv a údržby na nasledujúce obdobie". 

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 

o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou 

a škody spôsobené užívaním vodných tokov. 

Záverom poznamenávame, že SVP, š.p., je len jeden zo subjektov protipovodňovej ochrany 

v zmysle zákona a nemôže zodpovedať za napíňanie riešenia problematiky v komplexe všetkých 

činiteľov. SVP, š.p. , je štátnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR ajeho 

postavenie a právne pomery upravuje zákon č. 11111990 Zb. v znení neskorších predpisov o štátnom 

podniku a zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č . 7/2010 Z. z. 

o ochrane pred povodňami a z týchto zákonov vyplývajú aj jeho vzťahy k štátnemu rozpočtu 

a príslušným fondom. Svoju činnosť môže vykonávať len s finančnými prostriedkami, ktoré mu 

pridelí zriaďovateľ na výkon povinností správcu vodných tokov. SVP, š.p., nemôže realizovať rôzne 

opatrenia podľa určenia jednotlivých subjektov, ale jeho činnosť musí vychádzať z reálnych možností 

v danom čase a priestore. 

S pozdravom 

Peter Hoffman 
riaditeľ Správy PHaB 

CO: 	 SVP š.p. OZ KE - sken 
Ing. KaSelová, Ing. Šepeľák, p. Danková 
PS Prešov 
ala 
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MESTSKY URAD V PRESOVE 

Odbor strategickeho rozvoja 


Oddelenie investicnej cinnosti 

Htavna 73 


080 01 Presov 


Vazeny pan 
Mgr. Peter Krajiiak 
poslanecka schranka 
Hlavna 73 

Vas li st cislo I zo dna Nase cislo VybavuJe l linka Presov 
R-l 004/20 15 log. Kollar~fkovaJ31 00220 14.08.2015 

Vee 
Odpoved' na poziadavku c. 155/5/15 - vo veci vystavby chodnika na ul. Solivarskej - pri 
Kleopatre 

Vazeny pan poslanec, 

Vasu poziadavku na rystavbu chodnika na ul. Solivarskej - pri Kleopatre sme zaradili do 

evidencie investicnych poziadaviek. 

V prfpade, ze na tuto stavbu budu Mestskym zastupitel'stvom mesta Presov schvalene 

financne prostriedky, nase oddelenie zabezpeci projektovU a legislativnu prfpravu stavby 

a nasledne aj realizaciu stavebnych pnic. 

S pozdravom 
lU E S 'I'O l-nES OV 

Mestsky urad v. Presove 
ODBOR STRATEGICKEHO ROZVOJA 

Oddelenie inVes\lC~,lnnosti 

r v ?'? C 1 Preso" OJ 
Ing. M~gdali6a Artimova 

veduca odboru strategickeho rozvoja 

• 

Na vedomie: 
1. MsU PreSov - OVS, organizacno-pnivne oddelenie 

Meslsky urad v Presove I Hlavna 73 1080 01 Presov I Tel.: +421(51)3100 111 I Fax +4 21(51)7733665 I E·mail: meslo. radnica@preso v.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:meslo.radnica@preso
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