
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O l Prešov 


Vážený pán 
Mgr. Stanislav .Ferenc 
Ľ. Podjavorinskc.i 6 
080 O I Pr<'Šov 

\té-s 'Ist ds:;::. zo dM RdS,':' Člslo 
R-l 004/20 15 03.08.2015 

Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 124/5/15 - vo veci zaradenia do plánu IV vybudovanie 
detského ihriska na ulici Lomnickej č. 8 

Vážený pán Ferenc, 

na Vašu požiadavku týkajúcu sa zaradenia výstavby de/ského ihriska na ul. Lomnickej 

Č. 8 do plánu inves/ÍL'nej výstavby uvádzame nasledovné: 

Uvedenú požiadavku sme zaradili do našej evidencie. K dnešnému dúu však na lúto 

investičnú akciu neboli v rozpočte mesta Mestským zastupiteľstvom v Prešove a ani Výborom 

mestskej časti Č. 5 z ich rezervy schválené žiadne finančné prostriedky. Všetky nmm 

zaevidované požiadavky bndeme opakovane posudzovať v spolupráci s jednotliv}mi VMČ' 

pri vypracovaní návrhu rozpočtu mesta Prešov na ďalšie plánovacie obdobie. V prípade 

schválenia finančných prostrie.tkov, oddelenie investičnej činnosti MsÚ \' Prešove zabezpečí 

legislatívnu prípravu stavby a následne aj samotnú realizáciu vybudovania parkovacích miest 

~tI~s'ľO PIlE~OVS pozdravom 
Mes~ský úrad v Prešove 

ODBOR STRATE~!~O ROZVOJ~ 
080 01/ ySOV l" 

Ing. Magdalén'a Artimová 
vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
l. Mgr. Peter Krajňák, predseda V"v1Č Č. 5, poslanecká schránka 
2. MsÚ Prešov OVS, organizačno-právne oddelenie 
3. MsÚ Prešov OSR,OIČ Ing. KollaľČiková 



Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

p 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MEST A 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Vážená pani 
Mgr. Peter Krajňák 
Predseda VMČ č. 5 
Poslanecká schránka č. 

Naše čí slo Vybavuje / linka Prešov 

M/7223 /20 15 Magáčová/3 l 00217 20 . 7. 2015 

č. zázn. 111296/2015 

Na základe Vašej požiadavky č. 114/5/15 - vo veci zaslania informácie o maj 
pomeroch na Smetanovej ulici pred školou ELBA v súvislosti s vybudovaním 
plôch pozdÍž ulice, Vám zasielame mapu, na ktorej je vyznačený majetok mesta. 

S pozdravo m 

p ;-~O'V 
1\tJ!;ST~ prešove 

Mestský urad ~JE1KU Mt.S11\ 
ODBOR SPRfW'I' M • [Il 

OBO 01 Presov 

JUD~ara 
vedúci odboru 

Príloha: mapa GIS 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel. : +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk www.presov.sk 
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Váš list číslo / zo dňa:

Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Pľešov

Naše číslo:

Pľedseda vMč č.5
Mgľ. Peter Krajňák
Poslanecká schľánka
MsÚ
hlavná č.73

Prešov:

23.07.2015
Vybavuje / linka:

Bc.Kmec L.Pl20l5ĺ70ĺ149

Vec: Požiadavka vMČ č.5 _ odpoved'

Požiadavka č,.ll9l5ll5 - vo veci monitorovania ľýchlosti motorových vozidiel na
Gápl'ovej ulici.

Pani Jąną Kľáľová - žiadą mestskú poĺíciu o monitoľovanie rýchĺosti motoľových vozidieĺ
na Gápľovej ulici.

Vzhľadom na to, Že uvedené riešenie patrí do pôsobnosti Policajného zboľu' bola uvedená
vec v zmysle $ 3, ods' 1, písm. ,,ť'zákonač).564l199l o obecnej polícii v zneni neskoľších
zmien a doplnkov zaslaná miestne príslušnému oR PZ oDI Pľešov.

&lES'ĺ'(} i'í{liŚov
MESTSKÁ PoLíCI1\

(lĺ1() (;6 })P L.Ś()\','
ryq I', 1-1.r,ri 

'-2-1 
1!

MsP

Na vedomie : odbor organizaěný

Mestská polícia V Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel: +42'| (51)77 32670lFax: +421(51)31 00 354 l E_mail: mestska.policia@presov.sk lW.presov.sk
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Váš list číslo / zo dňa:

Mesto Prešov
Mestská polícia v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Naše číslo: Vybavuje / linka:

Bc.Kmec L.
051t7702760

Predseda vMČ č.5
Mgľ. Peteľ Kľajňák
Poslanecká schľánka
MsÚ
hlavná č.73

PrešoV:

Pt201st70t150 24.07.2015

Vec: Požiadavka vMčč.s - odpoved'

Požĺadavka č,.l21l5l15 _ vo veci pľijatĺa opatrení - nevykosené pozemky srikľomných
vlastníkov.

Pán Pavoĺ Stľaka - žiada prijat' opatrenia v súvislosti s tym, že niektoľí vlastnĺci
súlłomných pozemkov nachádzajúcich są na území mestą Sa o ne nestarajú. Parcely sĺł
nepokosenłź.

Príslušníci Mestskej polície Pľešov vykonali kontrolu všetkých neudržiavaných
pozemkov uŽ v mesiaci jún r.20l5. Všetky poľušenia Všeobecne závazného nariadenia mesta
Prešov č.5l20l0 o tvorbe, ochľane auďrŽbe zeleĺe ajej súčastí boli zdokumentované. Ďalšie
úkony boli vykonávané v zmysle zákona č,.37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších
zmięn a doplnkov'

NĺEsTo PltESOl',
-\1E3TSK,,ŕ- IlcLíCIA

ĺ)ĺJ0 66 pąľ:Šĺlv
lll Irlkt,r,i:l.ĺ ta'

rblQ
Mpd Ján Andľęfko

[,ńáčelnĺL ľĺ'ľ

Na vedomie : odboľ organizačĺý

Mestská polícia v Prešove lJarková 24 l080 01 PÍešov lTel.: +421 (5'|)77 32670|Fax +421 (51) 31 00 354 lE-mail: mestska.policia@presov'sk lM'presov.sk



coo Mesto Pľešov
Mestská polícÍa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

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

Pt2015t70n5t Bc.Kmec L.
051t7702760

24.07.2015

Vec: Požiadavka vMčč.s _ odpoveď

Požiadavka č.123/5115 _ vo vecĺ monitoľovania Jiľáskovej ulice.

Pón Stanislav Feľenc - žiada mestskú políciu o monitoľovclnie Jiľáskovej ulice,
nakoľko potok je zasypaný odpadom.

Príslušníci Mestskej polície Pľešov vykonávajú pravidelné kontroly ul.Jiľáskovej.
V mesiaci jun r.2015 bolo pľi kontrole neudrŽiavaných pozemkov zistené, že potok je
zaľastený lľźxnatým porastom' Z đôvođu, že v uvedenom prípade došlo k porušeniu
Všeobecne zttväzného nariadenia mesta Prešov č;5l20I0 o tvoľbe, ochľane aűdržbe zelenę
a jej súčastí bola vec zđokumentovaná. Ďalšie úkony boli vykonźtvané v zmysle zttkona
č).37211990 Zb. o priestupkoch v znęníneskoľších zmięna doplnkov.

Na základe Vašej poŽiadavky bola vykonaná kontľola potoka na ul'Jiľáskovej dňa
2I.07.2015, kde bolo zistené, žę vpotoku sa nacháđzaju znečistenia pochádzajuce
zigelitových sáčkov a plastových fliaš, ktoré naplavila pravdepodobne vyššia hladina potoka'
taktiež potok nebol vykosený' Z uvedęného dôvodu bola vec opätovne zdokumentovaná.
Dalšie rikony budú vykonávané v zmysle zákona č,.37211990 Zb. o priestupkoch v znení
neskoľších zmien a doplnkov.

Pľíslušníci Mestskej polície Prešov budú aj naďalej vykonávat'pravidelné kontľoly
ul.Jiráskovej a protipľávne konania akým je aj znečist'ovanie verejného priestľanstva riešit'
v zmysle platných právnych pľedpisov. V pľípađe' že budete svedkom pľotipľávneho konania'
je potľebné takúto vec ihneď oznámit'nabezplatnom tęlefünnom čísle mestskej polície 159.

Pľedseda vMč č.5
Mgr. Peter Krajňák
Poslanecká schľánka
MsÚ
hlavná č.73

]lIEsTo PB_Łš;ov
MEsTsKÁ POLÍCIA

oĺl_Q 6ó pR.ľŠclv
|Jl' 'ĺarkrlr';í:] Ęl

an
čelník MsP

Na vedomie : odbor organizačný

Mestská polĺcia V Prešove lJarková 24 l080 01 PÍešoV lTel.: +421 (5'|)77 32670lFax: +42'| (51) 31 00 354 l E-mail: mestska'policia@presov.sk lW.presov.sk



Vážený pán poslanec, 
odpovedám Vám na požiadavky občanov z VMČ č.5. 
 
 
 
 Požiadavka č. 13/5/15 -vvo veci d'alšej etapy čistenia Sol'ného potoka. PoŽiadavka 
VMC č. 5: žiada MsU o preverenie informácie na SVP š. p., odštepný závod Košice, 
Povodie Hornádu a Bodvy o ďalšej etape (harmonograme) čistenia Soľného potoka 
na úseku pretekajúcom k. ú. Solivar v roku 2015 až 2018 a pláne jeho údržby. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ  
 
Odpoveď na požiadavku č.13 

 Vašu požiadavku odstúpime na Správu povodia Hornádu a Bodrogu. Po 
obdržaní odpovede Vás budeme informovať.  
 
Na vedomie: SPHaB, Košice 
 
Požiadavka č. 14/5/15 -vo veci zabezpečenia automatu na lístky MHD na Švábskej 
ulici. Pani Eva Vojteková, -požiadala zabezpečiť pre obyvateľov tejto oblasti automat 
na lístky MHD a to smerom na Delňu, hlavne v letnom období je veľa cestujúcich a v 
okolí nie je príležitosť na zaobstaranie si cestovných lístkov.  

 
Odpoveď na požiadavku č.14 
 Vašu požiadavku odstúpime na  DPmP a po zaslaní odpovede   Vás 
budeme informovať. 
 
Na vedomie: DPmP 
 
 
Požiadavka Č. 42/5/15 -vo veci osadenia značky "Zákaz vjazdu" pri vstupe na 
mestský cintorín v Solivare. Pán Jozef Weber -predniesol požiadavku na osadenie 
značky "Zákaz vjazdu" pri vstupe na mestský cintorín v Solivare. Upozornil, že 
obyvatelia jazdia po cintoríne na bicykloch a motorkách. Požiadavka odstúpená na 
vybavenie odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ 
 
Odpoveď na požiadavku č.42 
 Zákaz vjazdu na cintorín nie je potrebné riešiť dopravným značením, 
pretože to rieši prevádzkový poriadok cintorína konkrétne VZN 4/2011 čl.11, 
odst. 8,10. 
 

Požiadavka č. 55/5/15 -vo veci doriešenia kompetencii spravovania ciest na území 
mesta Prešov. Pani Jolana Ondrejčeková: b) apeluje na zástupcov PSK a mesta 
Prešov, aby sa doriešila otázka kompetencií spravovania ciest na území mesta 
Prešov. Pán Pavol Straka: c) opakovane žiada zástupcov PSK a mesta Prešov 
doriešiť otázku kompetencií spravovania ciest na území mesta a následne podať 
informáciu o záveroch rokovania; Požiadavka odstúpená na vedomie odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ.  
 

 



Odpoveď na požiadavku č.55 
 Na území mesta máme štyroch majetkových správcov ciest: 

1. Národná diaľničná spoločnosť – diaľnice a rýchlostné komunikácie 
2. Slovenská správa ciest – cesty I.triedy 
3. PSK – cesty II. a III. triedy 
4. Mesto Prešov – miestne komunikácie 

 
 
 

Požiadavka Č. 56/5/15 -vo veci zvýšenia rýchlosti na 70kmlh na ul. Zlatobanská. 
Pán Pavol Straka: a) požiadalo zvýšenie rýchlosti na 70 km/h na ulici Zlatobanská od 
vrcholu stúpania po bývalý Štátny majetok;  
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostrediaa 
komunálnych služieb MsÚ.  
 
Odpoveď na požiadavku č.55 
 Mesto Prešov ako cestný správny orgán nesúhlasí so zvýšením max. 
povolenej rýchlosti na 70 km/h kvôli bezpečnosti chodcov,cyklistov a iných 
účastníkov cestnej premávky. 
 
 

 
 

Požiadavka Č. 76/5/15 -vo veci osadenia bezpečnostného zábradlia na krif;ovatke 
ulíc Solivarská -Švábska. Pán Jozef Ondrejček -žiada osadenie bezpečnostného 
zábradlia (~odídie! na križovatke ulíc Solivarská -Švábska pozdlž Švábskej ulice od 
rodinného domu na Švábska ulici č. 2, kvôli bezpečnosti chodcov a ochrane majetku 
(požiadavka bola aj v ~isnici Č. 4 apríl 2015). Požiadavka odstúpená na vybavenie 
odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ  
 
Odpoveď na požiadavku č.76 

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k tejto 
požiadavke nasledujúce stanovisko: V blízkosti križovatky Solivarská - 
Švábska sa nenachádza žiadne zariadenie, v ktorom by sa zhromažďovali 
väčšie skupiny osôb a chodník má dostatočnú šírku. Preto nie je dôvod na 
osadzovanie zábradlia v danej križovatke. 

 
  

 
Požiadavka Č. 77/5/15 -vo veci osadenia bezpečnostného zábradlia na ~uvorovovej 
ulici. Michal Hlivjak -žiada osadenie bezpečnostného zábradlia (zvodidiel) na 
Suvorovovej ulici pri potoku.  
 
Odpoveď na požiadavku č.77 
 Mesto Prešov neeviduje Suvorovovu ulicu ako nehodový úsek a preto 
neplánuje umiestnenie zábradlia.  



 
Požiadavka Č. 83/5/15 -vo veci zriadenia priechodu pre chodcov na Soliva'lkej ulici 
pri Kultúrnom dome PKO, Solivarská 80. VMČ Č. 5 žiada o zriadenie priechodu pre 
chodcov na Solivarskej ulici pri Kultúrnom dome PKO, Solivarská 80 z dôvodu 
zabezpečenia bezpečnosti návštevníkot kultúrnych podujati. 
 
Odpoveď na požiadavku č.83 
 Mesto Prešov osloví cestný správny orgán uvedenej cesty, aby vydal 
určenie dopravného značenia na priechod pre chodcov. 
 
Na vedomie: OÚ - OCDaPK 



MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, Zivotneho prostredia a komunalnych sluZieb
 

Oddelenie komunalnych sluzieh a spoloeneho obecneho uradu
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

•	 Vaz. pan • 
Mgr. Peter Krajriak 
predseda VMC e. 5 
poslanecka schranka MsU 

Vas list cislo I zo dna Nase Cislo	 Vybavuje Ilinka Presov 

T/2015/41 02 Ing. Seman/lng. Zvolaren 07.08.2015 
Ing. Cinkanic Brtkova, Mgr. Bujnovska 

051/3100280,277,278 

Vee 

Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.5 - zo dna 6.7.2015 

Pofiadavka C. 115/5/15 - vo veci opravy eestnej komunikacie na Gapl'ove] utici.
 
Poziadavka bola zadana zhotovitel'ovi beznej udrzby na realizaciu,
 

Poztadavka c. 116/5/15 - vo veei zrezania tipy na Gapl'ovej utiei 52.
 
Pozemok spare. cislom 1888 v k.u. Solivar na ktorom rastie strom tipa, situovany oproti rodinnernu
 
domu na adrese uliea Gapl'ova e. 52 je vo vlastnietve Slovenskej republiky a v sprave Technickeho
 
muzea Kosice, V zmysle § 47 ods. 2 Zakona c. 543/2002 Z.z. 0 oehrane prirody a krajiny v platnom
 
zneni, vlastnik, spravca alebo najornca pozemku, na ktorom sa nachadza drevina, je povinny sa 0 tuto
 
drevinu starat', najma ju osetrovat' a udrziavat'.
 

Pofiadavka C. 117/5/15 - vo veci umiestiiovania verkokapacttnych kontajnerov,
 
Poziadavka bola prerokovana v spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. S., ktora zabezpecuje
 
rozmiestriovanie vel'koobjemovych kontajnerov.
 
Najblizsie planovane plosne rozrniestriovanie bude v obdobl jesene 2015, v mesiaeoeh oktober

november 2015 s predpokladom urcenia a osadenia vel'koobjemovych kontajnerov aj na novych
 
miestaeh v lokalite Solivar.
 

Poziadavka C. 122/5/15 - vo veci namontovania lam na existujuce stlpy verejneho
 
osvetlenia na Zborovskej ulici. 

Poziadavka bola zaevidovana v databaze poziadaviek na rozsirovanie a doplriovanie osvetlenia na 
verejnych priestranstvach, 
Po vyhodnoteni jej aktualnosti na verejnom priestranstve prevadzkovatel'om verejneho osvetlenia 
a v pripade kladneho vyjadrenia az po vyclenenl financnych prostriedkov a schvaleni v mestskom 
zastupitel'stve bude zabezpecena aj realizacia doplnenia osvetlenia v pozadovanom useku, 

Pofiadavka C. 125/5/15 - vo vecl opravy dier a rytlkov na Sol'nobanskej utiei 15-17 a 22. 
Sol'nobanska ul. nie je v sprave Mesta Presov. Je to statna komunikacia 111. triedy. Vasu poziadavku 
sme zaslali Slovenskej sprave ciest, ktora je vlastnfkom danej komunikacie (priloha). 

Pofiadavka C. 126/5/15 - vo veci doplnenia jedneho svetelneho bodu na Ondavskej utiei 
a vymeny [estvujuclch svietidiel za LED svetla. 

Poziadavka bola zaevidovana v databaze poziadaviek na rozsirovanie a doplnovanie osvetlenia na 
verejnych priestranstvach. 

Mestsk.Y urad v Presove I Hlavna 73 I 080 01 Presov \ Tel' +421(51)3100111 I Fax +421(51)7733665 I E-mail" meslo.radnlca@presovsk I wwwpresov.sk 



Po vyhodnoteni jej aktualnosti na verejnom priestranstve prevadzkovarel'om verejneho osvetlenia 
a v prfpade kladneho vyjadrenia az po vyclenenl financnych prostriedkov a naslednorn schvaleni 
v mestskom zastupitel'stve bude zabezpecena aj realizacia doplnenia osvetJenia v pozadovanom 
useku, 

Pofladavka c. 127/5/15 - vo veci zabraneniu stekania vody po Ondavskej ulici.
 
Po vycisteni priepustu pod SoJivarskou ulieou pri objekte PKO, posudime d'alsie moznosti mozneho
 
odvodnenia daneho uzemia,
 

Poiiadavka c. 128/5/15 - vo veci vycistenia priepustu pod Solivarskou ulicou pri PKO.
 
Vycistenie priepustu pod SoJivarskou ulieou sme zadali pracovnikorn mensich obecnych sluzieb na
 
realizaciu
 

Pofiadavka C. 129/5/15 - vo veci nainstalevania zabradlia na schodoch pri PKO. 
Poziadavka bola zadana zhotovitel'ovi beznej udrzby na realizaciu, 

Poiiadavka C. 130/5/15 - vo veci opravy vytlkov a prepadov na eestnej komunilcieii 
Ondavska ulica, 

Poziadavka bola zadana zhotovitel'ovi bezne] udrzby na realizaciu, 

PoZiadavka c. 134/5/15 - vo veci urychleneho riesenia odvodnenia a upravy okraja 
vozovky na Sol'nobanskej ulici. 

Sol'nobanska ul. nie je v sprave Mesta Presov, Je to statna komunikacia III. triedy. Vasu poziadavku 
sme zaslali Slovenskej sprave eiest, ktora vlastnikom danej komunikacie (priloha). 

Pofiadavka C. 136/5/15 - vo veci posudenia stavu vyschynajucich ihlienatych stromov na 
krifovatke ulie Svabska - Urxova. 

Spravca verejnej zelene vykona posudenie zdravotneho stavu drevin na plochach verejnej zelene 
na krizovani ulic Svabska a Urxova v mesiaci august roku 2015. Nasledne bude postupovat' v zmysle 
ustanovenl Zakona c. 543/2002 Z. z. 0 oehrane prirody a krajiny v platnom zneni. 

Poztadavka c. 137/5/15 - vo veci pracovneho stretnutia k rieSeniu problemov s verejnou 
zeleilou na Solivarskej ulici. 

Spravca verejnej zeJene zvola pracovne stretnutie vo veei udrzby verejnej zelene v lokalite Solivarska 
uliea v termine september roku 2015. 

Poiiadavka C. 138/5/15 - vo veei vykosenia ploehy na mieste byvalych najomnych bytov 
na ul. Pod Hradkom a protil'ahleho svahu, 

Kosba pri kostole sv. Stefana prebehne 10.8.2015. Je to dohodnute s dodavatel'skou firmou na zaklade 
telefonatu so spravcom farnosti a panom poslaneom Mgr. Krajiiakorn. Odpustova slavnost' je aZ 
16.8.2005. Vykosenie do 8.8.2015 nebolo rnozne zadat' vzhl'adom na celozavodnu dovolenku 
dodavatel'skej spolocnosti. 

Poiiadavka c. 139/5/15 - vo veci vyeistenia zastavky MHD - Lomnielci na Svaboeh 
(smer Delila). 

Poziadavka vycistenia zastavok bude riesena prostrednictvorn zmluvnej spolocnosti, ktora 
zabezpecuje cistenie mesta a za pomoei pracovnikov projektu mensich obecnych sluzieb 
vyclenenych v lokalite Solivar - sidlisko Svaby, 
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Zvolareri Igor Ing. 

Od: Zvolaren Igor Ing. [igor.zvolaren@presov.sk] 
Odoslane: 7 augusta 2015 11:24 
Komu: 'sucpsk@sucpsk.sk' 
K6pia: 'humenik.jaroslav@sucpsk.sk' 
Predmet: Ziadost' 

Dobry den. 

Na zaklade poziadavky obcanov a poslancov z Vyboru mestskej casti e. 5 v Presove, Vas ziadame ako 
vlastnika a spravcu cestnej kornunikacie Sol'nobanska v Presove, 0 urychlene riesenia vo veci odvodnenia a 
upravy okraja vozovky, ktora je vyvysena nad okolite predzahradky rodinnych domov, cim dochadza k 
problemom v danej lokalite (zrazkove vody, topiaci sa sneh, posypovy material a pod.) a navrh riesenia s 
terminomjeho plnenia (od domu Sol'nobanska ulica 12 smerom na Teriakovce). Zaroven Vas ziadame 0 

opravu dier a vytlkov na predmetnej komunikacii. 

S pozdravom 

Ing. Igor Zvolaren 
koordinator 
Odbor dopravy.zivotneho prostredia 
a kornunalnych sluzieb 
odd. kornunalnych sluzieb 
a spolocneho obecneho uradu 

Mestsky urad v Presove 
Jarkova 24 
08001 

tel. : +421 51 3100277 
igor.zvolaren@presov.sk 
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