
Fecková Iveta 

Od: Ing. Míhaľová Ingrid [mihalova@tsmp,sk] 
Odoslané: 6. októbra 20159:51 
Komu: 'Fecková Iveta' 
Kópia: marta.doJha@presov.sk;lng.Juraj Pavuk 
Predmet: RE: Odstúpiť požiadavku č. 142/2/15 

Dôležitosť: Vysoká 

Dobrý deň, 


Posielam odpoveď na interpeláciu č. 142/2/15. 

Požiadavka je v štádiu riešenia. Orez konárov bude zrealizovaný v priebehu mesiaca október 

2e15. 
Pekný deň. 
IM 

-----Original Message---
From: Fecková Iveta [mailto:iveta.feckova@presov.sk] 
Sent: Monday, August 24, 2e15 2:51 PM 
To: Ing. Mihaľová Ingrid 
Subject: RE: Odstúpiť požiadavku Č. 142/2/15 

Zasielam e-mailovýkontaktnapaniLuciuFedorovú:lfedorova@condornet.sk 

S pozdravom 

Iveta fecková 

-----Original Message----
From: Ing. Mihaľová Ingrid [mailto:mihalova@tsmp.sk] 

Sent: Monday, August 24, 2015 le:27 AM 

To: iveta,feckova@presov.sk 

Subject: FW: Odstúpiť požiadavku č. 142/2/15 


Dobrý deň, 


Viete mi poslať kontakt na p.Fedorovú - žiadateľku? 


Ďakujem 


IM 

from: "Fecková Iveta" dveta.feckova@presov.sk> 

Sent: Thursday, August 20, 2015 10:37 AM 

To: <assist@tsmp.sk>; <riaditel@tsmp.sk> 

Subject: FW: Odstúpiť požiadavku č. 142/2/15 


> 
) Dobrý deň, 


> v prílohe zasielame požiadavku z júlového zasadnutia VMČ Č. 2. 

> Požiadavku evidovanú pod číslom 142/2/15 sme odstúpili Vám na 

) riešenie. Odpoveď prosíme zaslať e-mailom na adresu: richard.drutarovsky~presov.sk 


(Ing. 

> Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2) a v kópii na adresu: 

> iveta.feckova@presov.sk 

> 

l 
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MESTSKY URAD V PRESOVE
 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzleb
 

Oddelenie komunalnych sluzleb a epolocneho obecneho uradu
 
Hlavna 73 . 

080 01 Presov 

ve, pan 
Ing. Richard Drutarovsky 
predseda VMC e. 2 
poslanecka schranka MsU 

T/2015/4102 Ing. Vrbensky/Ing. Jezikova 06.08.2015 
Mgr. Bujnovska.Ing. Cinkanic Brtkova 

051/3100 277, 278 

Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c.2 - zo dna 2.7.2015 

Poziadavka c. 137/2/15 - vo veci reklamacie opravy kanala na ul. Obrancov mieru. 
Poziadavka na opravu poklopu kanalizacnej sachty bola zaslana VVS a.s., zavod Presov, ktora 

spravuje kanalizaciu. Zasielame k6piu poziadavky, 

Poziadavka C. 138/2/15 - vo veci kontrol po koseni. 
Kontrola kosby prebieha namatkovo v ramci obmedzenych personalnych a easovych 

moznosti, 
Ziadame spresnit' poziadavku 0 kosbu akej ulice sa jedna, nakol'ko to nebolo uvedene, Zo strany 
spravcu verejnej zelene nateraz nie je mozne odkontrolovat' kosbu kazdej ulice z dovodu 
obmedzenych personalnych a casovych kapacit. 

Pofiadavka c. 139/2/15 - vo veci informacie, ci boli vyclenene financne prostriedky 
z rozpoetu mesta na tento rok 2015 na Horarsku ulicu. 

Oddelenie KS a SOU nerna na rok 2015 schvalene financne prostriedky na suvislu udrzbu 
miestnej komunikacie na Horarskej ulici (vymenu zivicneho krytu). 
Oddelenie KS a SOU MsU v Presove v predchadzajucom obdobi odstupilo poziadavku na 
rekonstrukciu miestnej komunikacie na Horarskej ulici na odbor strategickeho rozvoja (vtedajsia 
sekcia strategickeho rozvoja), ktory zabezpecuje pre mesto Presov rekonstrukcie stavieb na zaklade 
spracovanej PD a legislativneho procesu. Na zaklade konzultacie s poverenym veducim oddelenia 
investicnej cinnosti Ing. Kohanim na rok 2015 nie su schvalene financne prostriedky na pripravu 
stavby a zabezpecenie jej realizacie oddelenim investicnej vystavby. 



Pofladavka c. 141/2/15 - vo veci obnovy dopravneho znaeenia na ul. Obrancov mieru. 
Obnovu vodorovneho dopravneho znacenia na VI. Obrancov mieru zacal realizovat' zhotovitel' 

bezne] udrzby miestnych komunikacii v 32. kalendarnom tYzdni s predpokladom ukoncenia do konca 
tYzdiia. 

Peziadavka c. 142/2/15 - vo veci orezania konarov stromov v lokalite Pod Kamennou 
baiiou. 

Poziadavku odstupujeme spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov a.s. a ziadame ich 0 riesenie 
situacie a zaslanie pisomneho stanoviska predsedovi VMC 2 Ing. Richardovi Drutarovskemu do 
poslaneckej schranky na Mestskom urade v Presove, Hlavna 73 a Oddeleniu komunalnych sluzieb 
Mestskeho uradu v Presove, 
Pani Lucia Fedorova - poziadavka na orezanie konarov stromov v lokalite Pod Kamennou 

banou, v casti nad zahradkarskou osadou na ulici Zimny potok - do lesa vedie cesta, ktoru 
vyuzivali aj pracovnici elektrarni - pred casom tam menili stoziare, Je to pristupova cesta 

poza zahradkarsku osadu (za jej plotom). Pozdlz nej su osadene stromy, ktore zatial' nik 
nevyrubuje. Stromy maju spadnute konare, su to t'azke konare, ktore svojim pripadnym 
padorn poskodia strechy zahradnych chatiek. Poziadavka na orezanie konarov tychto stromov, 
pripadne vyrub starych poskodenych Ci vyschnutych stromov v tejto lokalite (vid' prilozena 

fotodokumentacia), 

Ing. Richard Drutarovsky, predseda VMC c. 2: Vybor iiada 0 p{somne stanovisko. 

Doruc. sa:
 
Technicke sluzby mesta Presov a.s., Bajkalska 33,08001 Presov
 



Poiiadavka c. 145/2/15 - vo veci vycistenia kanalizacie, opravy asfaltu a odstranenia 
buriny na Odborarskej ulici c. 1. 

Poziadavka na vycistenie ulicneho vpustu a opravu okolia vpustu bola v 32. kalendarnom 
ryzdni zaslana firme MP Kanal service s.r.o., Presov, ktora vykonava cistenie a opravu dazd'ovej 
kanalizacie, 
Odstranenie buriny je zaradene do harmonogramu prac mensich obecnych sluzieb. 

Poiiadavka c. 152/2/15 - vo veci opatovnej poiiadavky na vyzametanie mestskej casti 
parkoviska pri Kolmanovej zahrade, 

Parkovisko je vo vlastnictve Evanjelickej cirkvi. Vlastnik je povinny sa 0 cistotu plochy starat' 
v ramci platneho VZN c- 6/20 10 0 cistote mesta a verejnom poriadku. 

S pozdravom 
l'tiESrI'O PBESOV_ 

Mestsky urad v Presove : 

ODBQR DDPRAVY, iIYO'fNEHO PROSTREDIA AKOMUNALNYCH SlUilEB 

000 0 1 ~r~~~w []

OtL c:Uvh--
Ing. Stanislav Ondirko 

veduci odboru 
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oeo Mesto PľeŠov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 0i Prešov

Váš list číslo / zo dňa:
17.07.2015

Naše číslo:
PĄ5/763140

Vybavu.le / linka:
Molitoris

Ing. Dľutaľovský Richaľd
pľedseda VMC č.Ż
poslanecká schľánka
MsU

PrešoV:
20.07.2015

Vec : Požiadavka vMč č.2 _ odpoved'

vo
Trhovisku.
Pani Anna Heribanovó - veľké trhovisko pod Tescom - už dávno som to tu spomínala'
Tľhovisko je pre predávajúcich a nie pľe ých, ktorí vchádzajú autami dnu' Je tam

o,sadend značka ',Zákaz ujazdu" a nikto ju nerešpektuje. Taktiež by bolo potrebné, aby sa
MsP hlavne v piatok a sobotu ząmeľaĺą na to tľhovisko a vybeľala pokuý za ujazd na
trhovisko od kupujúcich, ktorí tam autom vchádzajú'
Požĺadavka odstrĺpená na vybavenie Mestskej polícii v Pľešove.

Uvedená pripomienka má opodstatnenie a pľeto sme zadali do základných úloh
službukonajúcich policajtov vykonávať kontrolu dopľavnej disciplíny na Ul. Webeľovej
a Kúpeľnej v doobedňajších hodinách v hore uvedené dni.

V tomto období je značný pohyb nakupujúcich na trhovisku a preto je dôležité
zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky prítomnosťou policajtov na ľizikových miestach
/ obaistupy na trhovisko/. 

'Ťďłś&.ľđľĺ""]^
S pozdravom 

o''?' uĺi'ľľ"tĘ"q

,--a'a
ýý. runAndrejkö

/ náčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ Prešov

M/E-6lk

Mestská polĺcia v Prešove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.i +421 ( 51) 77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk l W.presov.sk
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(.v;t(.. o zdravé 

mesto 

Ing. Richard Drutarovský 
Predseda VMČ Č.Z 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Kontakt Prešov 
17.7.2015 106712015 Ing. Pavol K,Indračík 051/77 117 08 21.7.2015 

kundracik@tsmo.sk 

Vec 
Požiadavka 147/2/2015 - vyjadrenie 

Technické služby mesta Prešov, a.s., zrealiz~ali hokejbalové ihrisko na ul. Čsl armády v zmysle 
zmluvy s mestom Prešov a v súlade s PD. Na ži dne iné rekultivačné práce, ani osadzovanie bránok 
v okolitej trávnatej ploche, nebola zadaná požiadav a. 

S pozdravom 

Ing. Milan Toth 
člen predstavenstva 

a výkonný riaditeľ spoločnosti 

TI:CHNICI{i!: SLUŽBY 
m~~s11~!. ~~~ ".\><~ (j;; ''-' ~L S."3~J'''c. ,-)\3

080 07 "'.' 

Bajkalskn 33 1('0;31718914 assiwti)lSDt.p.&k SPOIOClwsf l.apis.nná \' OR 
OSO oI t~C'~()V ll' DPH: SK 2020520656 www.tsmp.!<k Okrf..-sného s(ldu Prdov, 
Tol; Ollm 11708 VlÍB banka: 327572/0200 odd. Sa. Vložka tislo 252iP 
FAX;OSIf7494752 Uní"l'ed:it Bank Slovakia a.s: I08982800~11111 



MESTO PRE$OV 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, HlavnlÍ 73, 080 OJ Prešov 

Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Jarková 24, 08001 Prešov 

Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ Č. 2 
poslanecká schránka 

F/406/117183/2015 Ing. Holodňaková Prešov 
~051/3100250 18.8. 2015 

jana. holodnakova@presov.sk 

Vec 
Požiadavka Č. 143/2/ 15 - stanovisko 

Vážený pán predseda VMČ, 

zasielame Vám stanovisko k požiadavke č. 143/2/1 5 "návrh pána Ľ. Baču, aby sa 
urobila dohoda s I'uďmi, ktorí si kosia a čistia chodníky sami pred svojimi rodinnými domami 
a aby sa im znížila daň z nehnute/'ností. Mesro by rakýmto spôsobom ušetrilo na údržbe. " 

Mesto Prešov ako správca dane z nehnuteľností môže vo všeobecne záväznom 
nariadení o dani z nehnuteľností ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane pozemky, 
stavby, byty, v znení jednotlivých ustanovení § J 7, ods. 2 a 3, zákona Č . 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov. 

Ako z uvedeného vyplýva, v legislatívnej právomoci správcu dane je výber možnost í 
zníženia dane alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností výlučne z taxatívne určených 
ustano vení zákona. V prípade, ak by správca dane pristúpil k ustanoveniu individuálnych 
znížení dane alebo oslobodení od dane nad rámec zákonných ustanovení , konal by v rozpore 
S platnou legislatí vou. 

S pozdravom 
,n:STO ,·.n:šov

r,iestsky urad v Prešove 
ODBOR E~ONDMIKV APODNIKAHIA 
O;:.;:al~me cam j:ij:J1atkcrv:! podn ',mia 

080 O 1 Prešov .5

Ing. Martina Kolarčíková 
vedúca odbom ekonomiky a podnikania 

Na vedomie: 
Odbor dopravy, živorného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 



             Vážený pán poslanec, 
             odpovedám Vám na požiadavky občanov z VMČ č.2. 

 
 
Požiadavka č.10/2/15 -vo veci osadenia dopravnej značky a kontroly rýchlosti na 
Kollárovej ulici. JUDr. René Pucher, poslanec MsZ a člen VMČ č. 2 -Kollárová ulica 
osadíť dopravnú značku "Zóna 30" a požiadavka na kontrolu rýchlosti z dôvodu, že je 
to obytná zóna.  
 
Odpoveď na požiadavku č.10 
 

Oddelenie dopravy a životného prostredia ako cestný správny orgán 
neodporúča zriadenie zónoveho dopravného značenia kvôli možnosti 
parkovania, len na vyhradených parkovacích miestach. 

Na vedomie: KRPZ-KDI 

 
Požiadavka č. 34/2/15 -vo veci zriadenia linky MHD na ul. 
Horárska. (Stanoviská a požiadavky VMČč. 2, bod Č. 6)  
6. VMČČ. 2 žiada o preskúmanie možnosti zriadiť linku verejnej hromadnej dopravy 
na ul. Horárska a teda pripadné možnosti na zriadenia obratiska, ak je to nevyhnutné 
a nie je možné využiť súčasnú dispozíciu spevnených plôch na ulici. Pripadné 
obratisko skoordinovať s projektom sanačných prác zosuvného územia a myšlienky 
výstavby odvodňovacieho rigolu na odvádzanie vody zo sanačných vrtov, ktorý by 
mohol slúžiť aj na zachytávanie vody z komunikácie na Horárskej ulice, ktorá podľa 
informácií správcu komunikácií trpí nedostatočným odvodnenim. Požiadavka 
odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb MsÚ. 

Odpoveď na požiadavku č.34 

 Odopravy a životného prostredia Odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb sa bude Vašou požiadavkou zaoberať, ale je potrebné 
najprv preveriť majetkové pomery kvôli vybudovaniu obratiska a následne 
oslovíme Dopravný podnik mesta Prešov s konkrétnou požiadavkou zavedenia 
linky MHD na Horársku ulicu. 

Na vedomie: DPmP 

 
Požiadavka Č. 67/2/15 -vo veci umiestnenia semafóra a zmeny smeru linky 
č. 22. (Požiadavky občanov z VMČč. 2, požiadavka 40) .  

Pani Monika Brillová -Križovatka na Pražskej ulici, kde končí dvojprúdpovka 
ajc odbočka na ulicu pod Kamennou baňou -je veľmi nebezpečné prechádzať cez 
prechod pre chodcov, pretože rýchlosť áut je v tejto časti vysoká a doslova 
prebehujeme cez cestu. Nie je to bezpečné ani z druhej strany, teda od výstavby 
cesty, autá často dostávajú šmyk pri ostrej zákrute a nezvládajú riadenie, Intenzita 



áut je vysoká ajedná sa najmä o deti a dôchodcov, ktorí nemajú dobrý odhad na 
rýchlosť áut. Preto by som chcela požiadať o umiestnenie semafóra na priechod 
pre chodcov. Pred poslednými komunálnymi voľbami (2014) nastala zmena linky č' 
22, ktorá už neprechádza centrom, Bol oslovený p. Drutarovský staršími občanmi z 
našej ulice, ktorí ho žiadali o zmenu. Neviem, či sa v tejto veci niečo rieši. Nevadí 
zmena času odchodu, ale IO, že starší občania ako aj deti sa nedostanú do centra, 
kde môžu bezpečne prestúpiť na iné spoje (doteraz prebehujú na čiernom moste), 
taktiež starší občania chodia denne do kostolov v centre, na nákup, k lekárom, na 
cintorín a pod, Mnohí z nich majú problémy s orientáciou a je ťažké si zvykať na 
nové prestupy apod. Sú to stari občania meSIa, ktorí platili dane desiatky rokov a 
teraz im mesto zobralo pravidelnú dostupnosť k bežným činnostiam. MHD šetrí, ale 
na nesprávnom mieste, Nové linky pre mládež dochádzajúcu do škôl sa zriaďujú a 
linky pre občanov sa menia. Mám k tomu taký10 návrh, ktorý by bol prospešný pre 
všetky strany (teda aj pre nás aj pre uL Vodárenskú): Linka by mohla mat' smer na 
Vodárenskú, ale cez mesto, okolo cintorína a spät', Tým by išla linka cez mesto a 
dokonca aj dostupnosť starých ľudí na cintorín a z Vodárenskej zase do centra. 
Myslím, že starší občania si zaslúžia od mesta zjednodušený prístup k občianskej 
vybavenosti. K MHD ešte jednu pripomienku, Ulica Pod Kamennou baňouje tak do 
ruky a tým majú obyvatelia zhoršenú dostupnosť na sídliská. Ešte pred 4 rokmi 
nám bolo sľúbené (zase pred voľbami), že po dokončeni Nábrežnej komunikácie 
bude jedna linka spájať sídl. UJ so sídliskom Sekčov. Je ten problém, že z tejto 
strany nie je žiadne spojenie na stanicu, kde sa aj pracujúci občan spojí kdekoľvek. 
Viem, linky idú na ul. 17. novembra najmä kvôli študentom, ale sú to síce platiaci 
cestujúci, avšak mesto má podporil' najmä občanov, Študenti môžu ísť na fakulty aj 
od Zimného štadióna.  
 
Odpoveď na požiadavku č.67 
 V rámci Nábrežnej komunikácie bude vybudovaná križovatka s cestnou 
svetelnou signalizáciou spolu s priechodom pre chodcov. 
 Podnetné otázky ohľadom MHD budú preposlané Dopravnému podniku 
mesta Prešov na vyjadrenie a technické posúdenie možnosti realizácie Vami 
navrhnutých liniek. 
 
Na vedomie: DPmP 
 
 
Požiadavka č. 84/2/15 -vo veci umiestnenia spomal'ovacieho retardéra na ceste 
Marka Čulena. Pán Peter Hronkin -zastupujem asi 90 % obyvateľov z ulice Marka 
Čulena 2-16, požiadavka, aby na ceste Marka Čulena smerom k LIDL-u bol 
umiestnený spomaľovací retarder. 
 
Odpoveď na požiadavku č.84 
 Mesto Prešov ako cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie neodporúča zriadenie prefabrikovaného spomaľovacieho 
retardéra kvôli zvýšeniu prašnosti a hlučnosti. 
 
 
Požiadavka č. 85/2/15 -vo veci zriadenia výhybne na Jabloňovej ulici. Pán Jozef 
Tomaš žiadam vyriešiť na odbočke na Jabloňovej ulici výhybňu, aby sa mohli 
vyhýbať protiidúce vozidlá, ked'že dochádza k nebezpečným situáciám, 



nepriechodnosti komunikácie. Na zriadenie výhybne odkúpilo mesto od vlastrríkov 
pozemok parc. Č. KN-C 9574/3 v kat. území Prešov, zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 23 mZ, zapísané na LV 6492, dnes vo vlastníctve Mesta Prešov (pre viac 
informácií klikni na http://goo.gl/kLEAyRahttps:llgoo.gl/mapsI79rD2). Mesto neskôr 
tolerovalo nelegálnu stavbu na tomto pozemku, podpisalo nájomnú zmluvu a stavba 
bola dodatočne zlegalizovaná. VMČčo 2 žiada o p{somné stanovisko k situácii na 
uvedenej časti ulici z hl'adiska bezpečnosti a dopravných noriem. 
 
Odpoveď na požiadavku č.85 
 
 Norma pre projektovanie miestnych komunikácií pre jazdné pásy 
a pruhy: 
Jazdný pás jednopruhový sa smie navrhnúť iba na komunikáciách s dĺžkovým 
obmedzením najviac 100 m alebo tam, kde je spojený s parkovaním. 
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