
ooo Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:o2.07.20ts P/L5/736138

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMč č'4
poslanecká schránka
MsÚ

Vybavuie / linka:
Molitoris

PrešoV:
L4.O7.2015

D rinn mienka 21.RIA l1ą - rrn rrani rrrrlznn4rr:nir lznnlrnl nl Táhariclu l l

Dušan Dajča:
Na Tdborisku sa čoraz viac porušuje ,, Zókoz vjazdu nókladných vozidiel, Zókaz vjazdu
qL)tobusov", ktoré si skracujú cestu. obyvatelia Tóboriska to čoraz viac pociťujú a sťažujú so'
Preto žiadom, aby boli vykonóvané kontroly zo strany MsP q Polĺcie Slovenskej republiky.
Stonovisko VMČ. Č.4
Zabezpečiť kontroly zo strany MsP a Po]ície SR, informovať vruč o počte kontrol a o ich
výsledku.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej polícii v Prešove.

Uvedenú pripomienku berieme na vedomĺe a s jej obsahom sme oboznámili
policajtov, vykonávajúcich hliadkovú činnosť v tejto mestskej časti.

Kontroly na úseku dopravnej disciplíny na Táborisku sú vykonávané denne, takže
ich súčasťou budú aj kontroly horeuvedených porušení. Príslušníci mestskej polície
doteraz nezaznamenali priestupky na tomto úseku, ale aj napriek tomu budú mať
stanoviská na vytypovaných miestach a kontroly budú v nepravidelných intervaloch.

o spoluprácu požiadame aj príslušníkov Policajného zboru SR v Prešove'
ME Io pnnŠov

MEsTsKÁ PoLÍcIA
o8o 66 PREŠov-- "ĺřl lli.l Ä'"7 "2"4' É1

S pozdravom

tr

gr. Ján Andrej
náčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ
Dajča Dušan, Ul.5ládkovičová ].0, Prešov
oDl v Prešove

MĺE-6lk

Mestská polícia V Pĺešove lJarková 24 l080 01 PÍešoV l Tel: +421 (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 Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 0l Pľešov

Naše číslo: Vybavu.je / linka:

Compel'Plt5/736t37

Ing'Fedoľčíková Renáta
pľedseda VMČ č.4
poslanecká schľánka
MsU, Hlavná73

PrešoV:

15.7 .2015

Vec
Požĺadavkazo zasadanĺa VMč č.4 - odpoved'

č).2I7/4/1
ulici a zjędnania nápravy.

p.Dušan Dajča - Na Sĺódkovičovej ulici už tľi roĺqł parkuje nepojazdné motorové vozidlo bez
STK ą EK. MsP v tejto veci už podniklo všetlĺy ĺegislatívne kľolry, no vozidĺo je dodnes tam, Preto
Vás žiadąm osloviť príslušný Dopľavný inšpekĺorát, aby pľeveril uyedené vozidĺo a zjednal nápravu
v zmysle zókona.

Stanovisko VMč č.4
oslovit' DI Prešov za účelom preverenia vozidla a zjednania núpravy.
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

Mestská polícia Pľešov listom doŽiadala okľesný dopravný inšpektoľát o pľeveľenie
stavu a moŽnosti riešenia majiteľa vozidla, ktoľé nespĺňa podmienky na prevádzku na
pozemných komunikáciách. V prípade, že dôjde k odobľatiu pČv a následnému
neodstráneniu vozidla z majiteľom z komunikácie, môže takéto vozidlo odstľániť spľávca
komunikácie.

''#'"ł.'PĺPľđťľC]A
S pozdravom 

o'ľu oru"'ř&ŤŠr?'Ě

U,C

Jan Andľejko
MsP

Na vedomie: oľganizačno-právne oddelenie na MsU
Dušan Dajča, Sládkovičova l0, Prešov

Mestská polĺcia v PÍešove lJarková 24 l080 01 Prešov lrel'i +421 (5'l\77 32670 lFax: +42'| (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk lM.presov.sk
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Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Ing. Fedoľčíková Renáta
predseda VMC ě.4

poslanecká schľánka
MsU

Váš list číslo / zo dňa:

02.07.201,5

Naše číslo:
P^51'.763/32

Vybavuje / linka:
Molitoris

PrešoV:
15.07.2015

Vec : Požiadavka vMč č.4 _odpoved'

Ponoľka.
3.p. Chudd,
3. Neustále dochódza krušeniu nočného pokoja pri prevádzke Ponorkn.

Stanovisko vMč č.4
MsP zvyšit' kontrolnú činnost'.
Požĺadavka odstripená na vybavenie Mestskej polícĺi v Pľešove.

Pripomienku vo veci rušenia nočného pokoja na Ul. Webeľovej a Jaľkovej

v blízkosti prevádzky Ponorka berięme na vędomie.
PrcvaŽne v čase víkendu je v centľe męsta v nočných a v skorých ľanných

hodinách rušnejšie pľostľedie z dôvodu väčšej prítomnosti mladých ľudí, ktorí
prícháđzajű sem Za účelom ztlbavy a strętnutia sa so svojimi pľiateľmi. To pľináša zo
sebou aj negatívny efekt ato hlasitý pľejav pľi pľevádzkach alebo iných verejných
pľiestranstvách hlavne počas tęlefonovania, fajčenia a verbálnej komunikácii medzi
sebou. Z hľadiska riešenia priestupkov je príslušníkmi mestskej polície naľúšanie

verejného poľiadku alebo rušenie nočného pokoja posudzované individuálne
s pľihliadnutím na intenzitu konania, miesto priestupku a stupeň nebezpečnosti pre

spoločnosť
Zvýšenou kontľolnou činnosťou s predĺžením stanoviska na mieste sa budeme

sn ažiť eli minovať negatívne kon a nie návštevn íkov p revádzky

S pozdľavom

MEsTo PREŠov
MEsTsKÁ Por'ícrÁ

o',ru'.o'u",ř*nŠ8'É

MsP

Na vedomie: organizačno-právnę oddelenie MsU Prešov
p. Chudá' Ul. Jarková, Prešov

Mestská polícia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel.: +42'| (51)77 32670lFax: +421(51) 31 00 354 lE-mail: mestska'policia@presov'sk lW.presov.sk



ooo Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Pľešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list číslo / zo dňa:
02.07.2015

Naše číslo:
P/Ls/736/36

Vybavuje / linka:

Molitoris
PÍešov:

74.07.2075

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Pri0omienka č'22314/].5 - vo vecĺ riešenĺa dopravv v okolítrhoviska a Weberoyeĺ ulici.

p. Hartman:
V piatok a sobotu riešiť dopravu na trhovisku a Weberovej ulici.
Sťonovisko VMČ. Č.4
MsP riešiť okolie trhoviska.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej políciiv Prešove.

Uvedená pripomienka má opodstatnenie a preto sme zadali do základných úloh
službukonajúcich policajtov vykonávať kontrolu dopravnej disciplíny na Ul. Weberovej
a Kúpelhej 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 rizikových miestach
/ oba vstupy na trhovisko/.

MEsTo PRnŠov
S pozdravom ilÍEsTsIĹ{ Po!.Í-cIÁ

o.ď' T,řfiäŠ'?ÝE

ir -t

. Ján Andrej
náčelník Ms

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ

M/E-6/k

Mestská polícia V Prešove lJarková 24 l 080 01 Prešov l Te]t.: +421 (51)77 32670lFax: +421(51) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@presov'sk lW.presov.sk



ooo Mesto PľeŠov
Mestská polícia v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Ing'Fedoľčíková Renáta
pľedseda VMC č.4
poslanecká schránka
MsU, Hlavná73

Váš list číslo / zo dňa:

02.07.20t5
Naše čísĺo:
P/tst736133

Vybavuje / linka:

Compeľ
PrešoV:

14.7.2015

Vec
Požiadavka zo zasadania VMč č.4 - odpoved'

PoŽiadavka č.23214/15 - vo veci porušovania platných noľiem.

p.Kašickó - Nejaká osobą tąm ĺĺrmi mačlĺy a holubov je to v súlade s platnými noľmami?

Stanovisko VMč ě.4

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

V zmysle platného VZN mesta Prešov č)'612010 o čistote mesta a veľejnom
poľiadku je podľa č1.3, ods.3, písm. r, zakázané Kmiť holuby, voľne žijircu zver, chovať
včely a pod.

Príslušníci mestskej polície boli oboznámení s obsahom pľipomienky a v pľípade

zistenia pľotipľávneho konania bude priestupca ľiešený na mieste v zmysle platných
právnych predpisov'

S pozdľavom
sTo PREŠov
tsKÁ PoLÍctA

,i,u,q.ľľ,EŠ'9"u

Jan
MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie na MsU

Mestská polĺcia V Prešove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 ( 51) 77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk l M'presov.sk



Váš list číslo l zo dňa: 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 

oddelenie školstva, mládeže a športu 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Naše číslo: 

Ing. Fedorčíková Renáta 
Predseda VMČ č. 4 
poslanecká schránka 
Msú, Hlavná 73 

Vybavuje /linka Prešov: 

PaedDr. Jitka Semivanová 10.08.2015 
f!f051/3100561 

Požiadavka zo zasadania VMČ č.4 - odpoveď 

Požiadavka č. 233/4/15 - vo veci finančného príspevku na zakúpenie a osadenie DHP 
v areáli MŠ Sládkovičova. 

p. Gregová, riaditeľka MŠ Sládkovičova žiada VMČ č.4 o finančný príspevok na zakúpenie 
a osadenie DHP v areáli MŠ Sládkovičova. 

Stanovisko VMČ č. 4: 
VMČ súhlasí a finančné prostriedky vyčlení po predložení rozpočtu resp. faktúry. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb Msú. 

Na základe súhlasného stanoviska VMČ č. 4 a predložení cenových ponúk riaditel'kou p. 
Gregovou, bola vystavená objednávka na zakúpenie a osadenie DHP v areáli MŠ 
Sládkovičova až v 32.KT vzhl'adom na dovolenkové obdobie. 
Po obdržaní faktúry so špecifikáciou DHP Vám ju bezodkladne zašlefr~· 

S pozdravom 

Na vedomie: Odbor vnútornej správy, organizačno-právne oddelenie 

PaedDr. Jitka Semivanová 
odborný referent 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



sss Mesto PľeŠov
Mestská polícĺa v Prešove

Jarková č,.24
080 01 Pľešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list číslo / zo dňa:
oŻ.o7 '2015

Naše číslo:
P/rs/736/3s

Vybavuje / linka:
Molitoris

PrešoV:
14.07.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Prĺpomienka č.235/4/15 - vo vecĺ chýbaiúcĺch odpovedí na požiadavkv. zničeného
frárrnatóhn n.r12cfll na [\/l:carrrknrrpi lllici a narlłnrrania átlt na lll knt Nálpnkll

p' osavčuk Emil:
Požiadovky _ prĺloha č,1' bod c), e), g), h).

StanovÍsko vMč. č.4
Žiadame príslušné odbory, aby zaujalĺstanovisko a riešenie. oboznámiťVMč a občana.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej polícii v Prešove.

odpovede Mestskej polície v Prešove na pripomienky občana osavčuka Emila
pod l'a horeuvedenej požiad avky uvedený dátu m :

Bod - c) č. 2Ż/4/2oL5 - 26.ot.2ot5
č. 66/4/2075 - tŻ.03.2ol5
ć. L6t/4/2015 - 20.05'20].5
č,. L63/4/Ż0É - 16.06.20].5

Bod - e) _ ktorú uvádzate ako nevybavenú je pripomienka č.LU/a/Ż013 zo dňa L3' 05'
20].3 vo Veci zabráneniu devastácie mestskej zeleni pri Slovenskej sporitelhi, na ktorú
odpovedal vtom čase vedúci oddelenia VPČ na MsÚ p olejára Martina dňa 11.07.20L3.
Bod-g) - č. 66/4/Żot5 - 12'03.2015

č. I61'/4/ŻoL5 - 20.05'2015
Tieto pripomienky sú totožné a súčasťou v bode c)

Bod - h} - Vtomto bode sú dve fotodokumentácie. Jedna z roku ŻoLLa druhá z roku
Ż0I5, ale obe poukazujú na priestupky na úseku statickej dopravnej disciplíny na Ul.

Plzenskej a kpt. Ná
č,.66/4/Żot5

S pozdravom

lepku' V tejto veci sme p. osavčukovi odpovedali dňa L2.03.2015 pod' ľíffiTo PREŚov
naä'lÍ.Á noLĺcrA

oto ó6 PREŠov_. Ul. Jarková 24 ll'
t,

. Ján And
náčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ
osavčuk Emil, K amfiteátru 1, Prešov

Mestská polĺcia v Prešove lJarková 24 l080 0'ĺ Prešov lTe|"' +421 (5'l\77 32670 |FaK +421 (51) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@pÍesov'sk lW.presov.sk



MESTSKY URAD V PRESOVE 

Odbor strntegickeho rOZl'o,ia 

Oddelenie iovesticnej cinnosti 


Hlavn.73 

080 0 I Prewv 


V:I:leny pan 
Emil Osavcuk 
K a mfi teatru 1 
08001 Presov 

V:.;, b l (:1>110 I zo dol " Nd e bslo Vybav ~J e I ilnka Pre! oY 
R· l00412015 lng. KollarNkov;il3 100220 09.07.20 15 

Vee 

Odpoved' na poziadavku c. 236/4/15 - vo veti chybajucich od povedi na poziadavky 

V3l:eny pan Osavcuk, 

na Oddelenie i nvesti ~ nej cinnosti MsU v Prdove nam bola odsrupenn Vasa 
poziadavka t. 236/4/ 15 YO veci chybajucich odpovedi oa pot iadavky uvedene v prilohc 
k zapisnici z VMC. 

Aj ked' sa va~~ina faktnv uvedenych v pripomienkach na ktore ·sle nedostal i odpovedc 

netyka Cinnosti nMho oddelenia, dovol'ujemc si sk.on~tatovat', ±e v minulom obdobi SOle sa 
vldy snaiili odpovedaf na v~e(ky VaSe pripomienky, klo re sa konkretne tykali CilU10Sti a prac 

v kompetenci i Oddelenia investicnej CllUlosti. 

N iektore chybajuce odpovede na Vase olwy boli adresovane priamo 118 poslancov 
Mestskeho zastupitel'stva mesta Presov ana takto poiozene otazky nedokazeme odpovedat' 
(napr. poziadavky uvedene v zapisnic i z 12. L201S na SIT. 2 a 3 pod tfslom J,2,3 a 4 ). 

S pozdravom 

~ESTO PRESOV 

Mests~y urad v Prdove 


'-lB OR STRAT~G'2.!'EHO ROZVOJA 


~80 ~~l~OV UJ 

lng. Magdalena Artirnova 
veduca odboru stra tegickeho rozvoja 

Na vedQ[11ie: 
1. lng. Renata Fedorcikova, predsednrcka VMC c. 4, pos lanecka schranka 
2. Ms U Presov - OVS, org,m lzacno-pnivne odd. 

Mt,:~t:;~V ",uti v P' l! ;;ove I HII/Vn~ 73 I 080 01 Presov I Tel •• 42 1(51 )3100111 I fax ,: • 421 (51 )77)3665 1 E·m8 11 : meslo,ra<ln ica@presov sk I WI'NI_pre 'o>,.s ' 

http:Hlavn.73
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Váš list číslo / zo dňa

Mesto PľeŠov
Mestská polícia v Prešove

Jarková č,.24
080 0l Prešov

Naše číslo: Vybavuje / linka:

Compeľ

Ing.Fedorčíková Renáta
predseda VMC č.4
poslanecká schľánka
MsÚ, H\avná73

|'tÍfizolsPtlsl'736134

Vec
Požiadavk a zo zasadania VMč č.4 - odpoved'

osavčuk Emil _ Požiadavlql - príloha č.I.bod.g/i/'

Stanovisko VMč č.4

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

Vašu požiadavku na ostrihanie živého plota sme postúpili na odboľ dopľavy, životného

pľostľedia á komunálnych služieb MsÚ v Piešove. Vo veci vysypaného š|rku sme vykonali

mięstne šetľenie, kde sme vec zadokumentovali a postupili k ďalšiemu riešeniu, kde bude

pôvodca vyzvaný ĺazjednanie nápravy' 
^#ľł3PÁ'ľđiľ.n,oS pozdľavom o.3,o,u,.řľ'Ę19urĺ

Andrejko
MsP

Na vedomie: oľganizačný odboľ
Emil osavčuk, K amfitęátru 1, Prešov

Mestská polĺcia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lrel : +42'| (51)77 32670|Fax +421(51) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@presov.sk lM.presov.sk



MESTO PRESOV
 
MESTSKY URAD V PRESOVE
 

Odbor uzernneho planova nia a stavebneho uradu
 

Hlavna ul. c. 73, Presov PSC 080 01 
Cislo: 8/11611/2015 - Sf/l24 V Presove dna: 03.08.2015 

Oznarnenie 0 zacatt statneho stavebneho dohl'adu a 
nariadenie ustneho pojednavania 

Na zaklade podnetu pcdaneho Cyrilom Jurcorn, 17. Novembra 64, Presov na vybore 
mestskej casti c. 4 dna 01.06.2015 0 presetrenie rekonstrukcie rodinneho domu sup. c.800 1 
na ulici 17. Novemb ra 64, na pareele c. KN-C 5944 k.u. Presov vlastnikov Ing, Vladimira 
Bielousa a Ing. Zuzany Biolusovej. 

Mesto Presov ako veene a miestne prislusny stavebny urad v zmysle ustanovenia § 
117 zakona c. 50/1976 lb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadk u (d'alej v texte len 
stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov v sulade s ustanoveniami § 98 a § 99 pismo b) 
stavebneho zakona 

zvolava vykon sta tneho stavebneho dohl'adu 

na den 19.08.2015 0 9.00 hod. 

so stretnutim pred rod innym domom na ulici 17. Novembra 64 

Predmetom vykonu statneho stavebneho dohl'adu bude presetrenie rekonstrukcie 
rodinneho domu sup. c.800 1 na uliei 17. Novembra 64, na pareele C. KN-C 5944 k.u. Presov. 

V pripade, ze sa niektory z ucastnikov vykonu statneho stavebneho dohl'adu necha 
zastupovat', predlozi jeho zastupca pisornnu plnu moe v zmysle § 17 ods. 4) zakona c. 
71/1967 lb . 0 spravnorn konan i (spravny poriadok). 

Na vykon statneho stavebneho dohl'adu je potrebne doniest ' vsetky doklady tykajuce sa 
predmetnej stavby (uzernne rozhodnutie spolu s overenou situaciou umiestnenia stavby, 
dokurnentaciu pre uzernne rozhodnutie, dokumentaciu pre stavebne povolenie, ohlasenie 
drobnej stavby ...) 

MES' 0 p E .O 
Mestsl<y urad v Presove 

nOBOR UtE t~o 'O~. IHS~lmMl'\~ ~. ~~~ 
050 u ~r 0 l!!' ~-

rng. arch. Maria .utkova 
veduca odboru l JP a 50 
hlavny architckt mcsta 



2
 

Doruei sa: 

1. Cyril JU[(~O, 17. Novembra 64, Presov 
2. Mgr. Zuzana Jurcova , ul. M. slovenskej 6, 08001 Presov 
3. lng. Vladimir Bielous, Tarasa Sevcenka 2,08001 Presov 
4. Ing, Zuzana Biolusova, Tarasa Sevcenka 2,08001 Presov 
5. MsU Presov - OUPaSU, oddelenie hlavneho architekta a uzernneho planovania 
6. MsU Presov - OUPaSU, oddelenie stavebneho poriadku - pre spis 

Vybavuje: JUDr. Stefko e-mail: In iroslav.sletkotq.lpreso\'.sk OS \!J !0053J 



ooo Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:o2.07.20ts P/L5/736138

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMč č'4
poslanecká schránka
MsÚ

Vybavuie / linka:
Molitoris

PrešoV:
L4.O7.2015

D rinn mienka 21.RIA l1ą - rrn rrani rrrrlznn4rr:nir lznnlrnl nl Táhariclu l l

Dušan Dajča:
Na Tdborisku sa čoraz viac porušuje ,, Zókoz vjazdu nókladných vozidiel, Zókaz vjazdu
qL)tobusov", ktoré si skracujú cestu. obyvatelia Tóboriska to čoraz viac pociťujú a sťažujú so'
Preto žiadom, aby boli vykonóvané kontroly zo strany MsP q Polĺcie Slovenskej republiky.
Stonovisko VMČ. Č.4
Zabezpečiť kontroly zo strany MsP a Po]ície SR, informovať vruč o počte kontrol a o ich
výsledku.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej polícii v Prešove.

Uvedenú pripomienku berieme na vedomĺe a s jej obsahom sme oboznámili
policajtov, vykonávajúcich hliadkovú činnosť v tejto mestskej časti.

Kontroly na úseku dopravnej disciplíny na Táborisku sú vykonávané denne, takže
ich súčasťou budú aj kontroly horeuvedených porušení. Príslušníci mestskej polície
doteraz nezaznamenali priestupky na tomto úseku, ale aj napriek tomu budú mať
stanoviská na vytypovaných miestach a kontroly budú v nepravidelných intervaloch.

o spoluprácu požiadame aj príslušníkov Policajného zboru SR v Prešove'
ME Io pnnŠov

MEsTsKÁ PoLÍcIA
o8o 66 PREŠov-- "ĺřl lli.l Ä'"7 "2"4' É1

S pozdravom

tr

gr. Ján Andrej
náčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ
Dajča Dušan, Ul.5ládkovičová ].0, Prešov
oDl v Prešove

MĺE-6lk

Mestská polícia V Pĺešove lJarková 24 l080 01 PÍešoV l Tel: +421 (51\77 32670lFax: +421(51) 31 00 354 l E_mail: mestska'policia@presov'sk lW.presov'sk



ooo

Váš list číslo / zo dňa:

Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 0l Pľešov

Naše číslo: Vybavu.je / linka:

Compel'Plt5/736t37

Ing'Fedoľčíková Renáta
pľedseda VMČ č.4
poslanecká schľánka
MsU, Hlavná73

PrešoV:

15.7 .2015

Vec
Požĺadavkazo zasadanĺa VMč č.4 - odpoved'

č).2I7/4/1
ulici a zjędnania nápravy.

p.Dušan Dajča - Na Sĺódkovičovej ulici už tľi roĺqł parkuje nepojazdné motorové vozidlo bez
STK ą EK. MsP v tejto veci už podniklo všetlĺy ĺegislatívne kľolry, no vozidĺo je dodnes tam, Preto
Vás žiadąm osloviť príslušný Dopľavný inšpekĺorát, aby pľeveril uyedené vozidĺo a zjednal nápravu
v zmysle zókona.

Stanovisko VMč č.4
oslovit' DI Prešov za účelom preverenia vozidla a zjednania núpravy.
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

Mestská polícia Pľešov listom doŽiadala okľesný dopravný inšpektoľát o pľeveľenie
stavu a moŽnosti riešenia majiteľa vozidla, ktoľé nespĺňa podmienky na prevádzku na
pozemných komunikáciách. V prípade, že dôjde k odobľatiu pČv a následnému
neodstráneniu vozidla z majiteľom z komunikácie, môže takéto vozidlo odstľániť spľávca
komunikácie.

''#'"ł.'PĺPľđťľC]A
S pozdravom 

o'ľu oru"'ř&ŤŠr?'Ě

U,C

Jan Andľejko
MsP

Na vedomie: oľganizačno-právne oddelenie na MsU
Dušan Dajča, Sládkovičova l0, Prešov

Mestská polĺcia v PÍešove lJarková 24 l080 01 Prešov lrel'i +421 (5'l\77 32670 lFax: +42'| (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk lM.presov.sk



ooo
E

Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Ing. Fedoľčíková Renáta
predseda VMC ě.4

poslanecká schľánka
MsU

Váš list číslo / zo dňa:

02.07.201,5

Naše číslo:
P^51'.763/32

Vybavuje / linka:
Molitoris

PrešoV:
15.07.2015

Vec : Požiadavka vMč č.4 _odpoved'

Ponoľka.
3.p. Chudd,
3. Neustále dochódza krušeniu nočného pokoja pri prevádzke Ponorkn.

Stanovisko vMč č.4
MsP zvyšit' kontrolnú činnost'.
Požĺadavka odstripená na vybavenie Mestskej polícĺi v Pľešove.

Pripomienku vo veci rušenia nočného pokoja na Ul. Webeľovej a Jaľkovej

v blízkosti prevádzky Ponorka berięme na vędomie.
PrcvaŽne v čase víkendu je v centľe męsta v nočných a v skorých ľanných

hodinách rušnejšie pľostľedie z dôvodu väčšej prítomnosti mladých ľudí, ktorí
prícháđzajű sem Za účelom ztlbavy a strętnutia sa so svojimi pľiateľmi. To pľináša zo
sebou aj negatívny efekt ato hlasitý pľejav pľi pľevádzkach alebo iných verejných
pľiestranstvách hlavne počas tęlefonovania, fajčenia a verbálnej komunikácii medzi
sebou. Z hľadiska riešenia priestupkov je príslušníkmi mestskej polície naľúšanie

verejného poľiadku alebo rušenie nočného pokoja posudzované individuálne
s pľihliadnutím na intenzitu konania, miesto priestupku a stupeň nebezpečnosti pre

spoločnosť
Zvýšenou kontľolnou činnosťou s predĺžením stanoviska na mieste sa budeme

sn ažiť eli minovať negatívne kon a nie návštevn íkov p revádzky

S pozdľavom

MEsTo PREŠov
MEsTsKÁ Por'ícrÁ

o',ru'.o'u",ř*nŠ8'É

MsP

Na vedomie: organizačno-právnę oddelenie MsU Prešov
p. Chudá' Ul. Jarková, Prešov

Mestská polícia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel.: +42'| (51)77 32670lFax: +421(51) 31 00 354 lE-mail: mestska'policia@presov'sk lW.presov.sk



ooo Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Pľešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list číslo / zo dňa:
02.07.2015

Naše číslo:
P/Ls/736/36

Vybavuje / linka:

Molitoris
PÍešov:

74.07.2075

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Pri0omienka č'22314/].5 - vo vecĺ riešenĺa dopravv v okolítrhoviska a Weberoyeĺ ulici.

p. Hartman:
V piatok a sobotu riešiť dopravu na trhovisku a Weberovej ulici.
Sťonovisko VMČ. Č.4
MsP riešiť okolie trhoviska.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej políciiv Prešove.

Uvedená pripomienka má opodstatnenie a preto sme zadali do základných úloh
službukonajúcich policajtov vykonávať kontrolu dopravnej disciplíny na Ul. Weberovej
a Kúpelhej 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 rizikových miestach
/ oba vstupy na trhovisko/.

MEsTo PRnŠov
S pozdravom ilÍEsTsIĹ{ Po!.Í-cIÁ

o.ď' T,řfiäŠ'?ÝE

ir -t

. Ján Andrej
náčelník Ms

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ

M/E-6/k

Mestská polícia V Prešove lJarková 24 l 080 01 Prešov l Te]t.: +421 (51)77 32670lFax: +421(51) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@presov'sk lW.presov.sk



Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

VEC: 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 

-majetkovo- právne oddelenie-

Naše čisto Vybavuje /linka 

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
Poslanecká schránka č. ll 

Prešov 

M/20 15/10527 
č.z. 109074/2015 

JUDr. Denisa Končar 
05113100229 

9.7.2015 

Požiadavka č. 226/4/15 - vo veci chýbajúceho prístrešku zastávky MHD na Pavlovičovo!ľ 
námestí - odpoveď 

Na základe Vašej požiadavky č. 226/4115 vo veci chýbajúceho prístrešku zastávky MHD tja 
Pavlovičovom námestí zo dňa 23.6.2015 si Vám dovoľujeme oznámiť, že stavba prístrešku MHD nie 
je predmetom výstavby plánovaných prístreškov MHD spoločnosťou euroA WK, spol. s r.o. 

S pozdravom 

MESTO I"RJ~§OV 
Mest~kv úrad v Pmšove 

ODBOR SPŔÁVY MAJETKU MESTA 
080 01 Prešov [i] 

!l ! 
~) 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

Na vedomie: Božena Podrazová, Pavloviéovo námestie 40, 080 Ol Prešov 

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



ooo Mesto PľeŠov
Mestská polícia v Pľešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

Ing'Fedoľčíková Renáta
pľedseda VMC č.4
poslanecká schránka
MsU, Hlavná73

Váš list číslo / zo dňa:

02.07.20t5
Naše čísĺo:
P/tst736133

Vybavuje / linka:

Compeľ
PrešoV:

14.7.2015

Vec
Požiadavka zo zasadania VMč č.4 - odpoved'

PoŽiadavka č.23214/15 - vo veci porušovania platných noľiem.

p.Kašickó - Nejaká osobą tąm ĺĺrmi mačlĺy a holubov je to v súlade s platnými noľmami?

Stanovisko VMč ě.4

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

V zmysle platného VZN mesta Prešov č)'612010 o čistote mesta a veľejnom
poľiadku je podľa č1.3, ods.3, písm. r, zakázané Kmiť holuby, voľne žijircu zver, chovať
včely a pod.

Príslušníci mestskej polície boli oboznámení s obsahom pľipomienky a v pľípade

zistenia pľotipľávneho konania bude priestupca ľiešený na mieste v zmysle platných
právnych predpisov'

S pozdľavom
sTo PREŠov
tsKÁ PoLÍctA

,i,u,q.ľľ,EŠ'9"u

Jan
MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie na MsU

Mestská polĺcia V Prešove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 ( 51) 77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk l M'presov.sk



sss Mesto PľeŠov
Mestská polícĺa v Prešove

Jarková č,.24
080 01 Pľešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list číslo / zo dňa:
oŻ.o7 '2015

Naše číslo:
P/rs/736/3s

Vybavuje / linka:
Molitoris

PrešoV:
14.07.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Prĺpomienka č.235/4/15 - vo vecĺ chýbaiúcĺch odpovedí na požiadavkv. zničeného
frárrnatóhn n.r12cfll na [\/l:carrrknrrpi lllici a narlłnrrania átlt na lll knt Nálpnkll

p' osavčuk Emil:
Požiadovky _ prĺloha č,1' bod c), e), g), h).

StanovÍsko vMč. č.4
Žiadame príslušné odbory, aby zaujalĺstanovisko a riešenie. oboznámiťVMč a občana.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mestskej polícii v Prešove.

odpovede Mestskej polície v Prešove na pripomienky občana osavčuka Emila
pod l'a horeuvedenej požiad avky uvedený dátu m :

Bod - c) č. 2Ż/4/2oL5 - 26.ot.2ot5
č. 66/4/2075 - tŻ.03.2ol5
ć. L6t/4/2015 - 20.05'20].5
č,. L63/4/Ż0É - 16.06.20].5

Bod - e) _ ktorú uvádzate ako nevybavenú je pripomienka č.LU/a/Ż013 zo dňa L3' 05'
20].3 vo Veci zabráneniu devastácie mestskej zeleni pri Slovenskej sporitelhi, na ktorú
odpovedal vtom čase vedúci oddelenia VPČ na MsÚ p olejára Martina dňa 11.07.20L3.
Bod-g) - č. 66/4/Żot5 - 12'03.2015

č. I61'/4/ŻoL5 - 20.05'2015
Tieto pripomienky sú totožné a súčasťou v bode c)

Bod - h} - Vtomto bode sú dve fotodokumentácie. Jedna z roku ŻoLLa druhá z roku
Ż0I5, ale obe poukazujú na priestupky na úseku statickej dopravnej disciplíny na Ul.

Plzenskej a kpt. Ná
č,.66/4/Żot5

S pozdravom

lepku' V tejto veci sme p. osavčukovi odpovedali dňa L2.03.2015 pod' ľíffiTo PREŚov
naä'lÍ.Á noLĺcrA

oto ó6 PREŠov_. Ul. Jarková 24 ll'
t,

. Ján And
náčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ
osavčuk Emil, K amfiteátru 1, Prešov

Mestská polĺcia v Prešove lJarková 24 l080 0'ĺ Prešov lTe|"' +421 (5'l\77 32670 |FaK +421 (51) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@pÍesov'sk lW.presov.sk



MESTSKY URAD V PRESOVE 

Odbor strntegickeho rOZl'o,ia 

Oddelenie iovesticnej cinnosti 


Hlavn.73 

080 0 I Prewv 


V:I:leny pan 
Emil Osavcuk 
K a mfi teatru 1 
08001 Presov 

V:.;, b l (:1>110 I zo dol " Nd e bslo Vybav ~J e I ilnka Pre! oY 
R· l00412015 lng. KollarNkov;il3 100220 09.07.20 15 

Vee 

Odpoved' na poziadavku c. 236/4/15 - vo veti chybajucich od povedi na poziadavky 

V3l:eny pan Osavcuk, 

na Oddelenie i nvesti ~ nej cinnosti MsU v Prdove nam bola odsrupenn Vasa 
poziadavka t. 236/4/ 15 YO veci chybajucich odpovedi oa pot iadavky uvedene v prilohc 
k zapisnici z VMC. 

Aj ked' sa va~~ina faktnv uvedenych v pripomienkach na ktore ·sle nedostal i odpovedc 

netyka Cinnosti nMho oddelenia, dovol'ujemc si sk.on~tatovat', ±e v minulom obdobi SOle sa 
vldy snaiili odpovedaf na v~e(ky VaSe pripomienky, klo re sa konkretne tykali CilU10Sti a prac 

v kompetenci i Oddelenia investicnej CllUlosti. 

N iektore chybajuce odpovede na Vase olwy boli adresovane priamo 118 poslancov 
Mestskeho zastupitel'stva mesta Presov ana takto poiozene otazky nedokazeme odpovedat' 
(napr. poziadavky uvedene v zapisnic i z 12. L201S na SIT. 2 a 3 pod tfslom J,2,3 a 4 ). 

S pozdravom 

~ESTO PRESOV 

Mests~y urad v Prdove 


'-lB OR STRAT~G'2.!'EHO ROZVOJA 


~80 ~~l~OV UJ 

lng. Magdalena Artirnova 
veduca odboru stra tegickeho rozvoja 

Na vedQ[11ie: 
1. lng. Renata Fedorcikova, predsednrcka VMC c. 4, pos lanecka schranka 
2. Ms U Presov - OVS, org,m lzacno-pnivne odd. 

Mt,:~t:;~V ",uti v P' l! ;;ove I HII/Vn~ 73 I 080 01 Presov I Tel •• 42 1(51 )3100111 I fax ,: • 421 (51 )77)3665 1 E·m8 11 : meslo,ra<ln ica@presov sk I WI'NI_pre 'o>,.s ' 

http:Hlavn.73
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Váš list číslo / zo dňa

Mesto PľeŠov
Mestská polícia v Prešove

Jarková č,.24
080 0l Prešov

Naše číslo: Vybavuje / linka:

Compeľ

Ing.Fedorčíková Renáta
predseda VMC č.4
poslanecká schľánka
MsÚ, H\avná73

|'tÍfizolsPtlsl'736134

Vec
Požiadavk a zo zasadania VMč č.4 - odpoved'

osavčuk Emil _ Požiadavlql - príloha č.I.bod.g/i/'

Stanovisko VMč č.4

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP.

Vašu požiadavku na ostrihanie živého plota sme postúpili na odboľ dopľavy, životného

pľostľedia á komunálnych služieb MsÚ v Piešove. Vo veci vysypaného š|rku sme vykonali

mięstne šetľenie, kde sme vec zadokumentovali a postupili k ďalšiemu riešeniu, kde bude

pôvodca vyzvaný ĺazjednanie nápravy' 
^#ľł3PÁ'ľđiľ.n,oS pozdľavom o.3,o,u,.řľ'Ę19urĺ

Andrejko
MsP

Na vedomie: oľganizačný odboľ
Emil osavčuk, K amfitęátru 1, Prešov

Mestská polĺcia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lrel : +42'| (51)77 32670|Fax +421(51) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@presov.sk lM.presov.sk



MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, iivotneho prostredia a komunalnych sluiieb
 

Oddelenie komunalnych sluiieb a spoloeneho obecneho uradu
 
Hlavna 73
 

080 01 Presov
 

ve. pani 
lng. Renata Fedorclkova 
predsednicka VMC e. 4 
poslanecka schranka MU 

Vas list clslo I zo dna Nase clslo Vybavuje Ilink3 Presov
 

T/2015/4l02 lng. Jezikova 15.07.2015
 
lng. Zvolaren/Ing, Seman
 

051/3100278,277,280
 

Vee Vee
 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c. 4 - zo dna 1.6.2015
 

Pofiadavka c. 221/4/15 - vo vect orezu agatav na SDH 23.
 
Orez agatov napadnutych imelom na SDH 23 bol zrealizovany v rnesiaci jun 201 5.
 

Pozladavka c. 222/4/15 - vo veei opravy plota pri zastavke MHD na Okrume] ulici,
 
Opravu oplotenia zrealizuju Technicka sluzby mesta Presov, a. s. do 30. kalendarneho ryzdna.
 

PoZiadavka c. 224/4/15 - vo veci revitalizacie pieskoviska a osadenia kosa k detskemu
 
ihrisku,
 
Poziadavku sme postupili spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. s., na zabezpecenie
 
riesenia - obnovy ihriska v rarnci beznej udrzby zariadeni rnestskeho majetku, s realizaciou do
 
32.kalendarneho ryzdna.
 

Poziadavka c. 225/4/15 - vo vecl chybajuceh» dopravneho znacenia.
 
Osadenie chybajucej dopravnej znacky zabezpecime do 30. kalendarneho tyzdna.
 

Pofiadavka c. 229/4/15 - vo veci orezania lip na Maybaumovej ulici,
 
Na Maybaumovej uliei neevidujeme lipy. Rastu tu prevazne javorovee jasenoliste, ktore su orezane
 
"na hlavu",
 

PoZiadavka c. 230/4/15 - vo veci dolozenia podrobneho rozpisu opravy eesty na 
Maybaumovej ulici, 

Oprava povrehu vozovky na Maybaumovej uliei bola realizovana spravcom miestnyeh komunikacil 
v rarnci beznej udrzby miestnyeh komunikacii metodou Cobra. 

Poziadavka c. 231/4/15 - vo veci vysadenych tuji na Ulici Tarasa Sevcenka 21.
 
Spravca verejnej zelene, Oddelenie komunalnych sluzieb a spolocneho obecneho uradu, nerealizoval
 
vysadbu tuji na uliei Tarasa Sevcenka 21.
 

Poziadavka c. 240/4/15 - vo veci opravy dlaZby na Svlitoplukovej ulici, ostrihania ziveho 
plota na Vajanskehn a Gre!lovej ulici a opravy hernych prvkov 
v Zlihrade umenia, 

Oprava dlazby na Svatoplukovej uliei je zaradena do zoznamu beznej udrzby miestnyeh
 
komunikacii na realizaciu v nadchadzajucom obdobi.
 
Zive ploty na Gresovej ulici a uliei Vajanskeho boli orezane v mesiaci jun 2015.
 

Mestsky urad v Presove I Hlavna 73 I 08001 Presov I Tel +421(51)3100111 I Fax: +421(51)7733665 t E-mail: mesto.radnlca@presoY.sk. I www.prescvsk 



Pofiadavka C. 242/4/15 - vo veei skontrolovania a zdokumentovania poskodeni 
komuniklicii vo VMC c. 4. 

V zrnysle rnandatnej zmluvy 0 spravcovstve rniestnych komunikacii (d'alej len MK) za bezpecnost' 
cestnej premavky na MK je zodpovedny spravca MK, ktory rna rnonitorovat' stavebny a dopravno
technicky stav MK s uvedenirn rozsahu ich poskodenia, Spravca je povinny uviest' rozsah a popis 
ukonov na odstranenie poskodenia a termin realizacie. Opravy a udrzba MK je podrnienena 
pridelenyrni financnyrni prostriedkarni, teda i vyberom najnutnejSfch oprav co je v 
kompetencii jednotlivych VMC. 

PoZiadavka c. 243/4/15 - vo veci opravy vjazdu zo Sturovej uliee do vnutrobloku 
Budovatel'skli - Sturova pri viii internate, 

Predmetnu poziadavku srne zaradili do zoznarnu poziadaviek oprav a udrzby rniestnych komunikacii 
na nadchadzajuce obdobie. V pripade, ze VMC e.4 zaradi suvislu opravu vjazdu zo Sturovej ulice do 
vnutrobloku rnedzi svoje priority a Mestske zastupitel'stvo v Presove odsuhlasi potrebne financne 
krytie, Mestsky urad v Presove bezodkladne pristupi k jeho realizacii. 

MESTO PRESOVS pozdravorn 
Mast'ky urRd v PruAove 
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Ing. Stanislav Ondirko 
veduci odboru 
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Vee Vee
 
Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c. 4 - zo dna 1.6.2015
 

Pofiadavka c. 221/4/15 - vo vect orezu agatav na SDH 23.
 
Orez agatov napadnutych imelom na SDH 23 bol zrealizovany v rnesiaci jun 201 5.
 

Pozladavka c. 222/4/15 - vo veei opravy plota pri zastavke MHD na Okrume] ulici,
 
Opravu oplotenia zrealizuju Technicka sluzby mesta Presov, a. s. do 30. kalendarneho ryzdna.
 

PoZiadavka c. 224/4/15 - vo veci revitalizacie pieskoviska a osadenia kosa k detskemu
 
ihrisku,
 
Poziadavku sme postupili spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a. s., na zabezpecenie
 
riesenia - obnovy ihriska v rarnci beznej udrzby zariadeni rnestskeho majetku, s realizaciou do
 
32.kalendarneho ryzdna.
 

Poziadavka c. 225/4/15 - vo vecl chybajuceh» dopravneho znacenia.
 
Osadenie chybajucej dopravnej znacky zabezpecime do 30. kalendarneho tyzdna.
 

Pofiadavka c. 229/4/15 - vo veci orezania lip na Maybaumovej ulici,
 
Na Maybaumovej uliei neevidujeme lipy. Rastu tu prevazne javorovee jasenoliste, ktore su orezane
 
"na hlavu",
 

PoZiadavka c. 230/4/15 - vo veci dolozenia podrobneho rozpisu opravy eesty na 
Maybaumovej ulici, 

Oprava povrehu vozovky na Maybaumovej uliei bola realizovana spravcom miestnyeh komunikacil 
v rarnci beznej udrzby miestnyeh komunikacii metodou Cobra. 

Poziadavka c. 231/4/15 - vo veci vysadenych tuji na Ulici Tarasa Sevcenka 21.
 
Spravca verejnej zelene, Oddelenie komunalnych sluzieb a spolocneho obecneho uradu, nerealizoval
 
vysadbu tuji na uliei Tarasa Sevcenka 21.
 

Poziadavka c. 240/4/15 - vo veci opravy dlaZby na Svlitoplukovej ulici, ostrihania ziveho 
plota na Vajanskehn a Gre!lovej ulici a opravy hernych prvkov 
v Zlihrade umenia, 

Oprava dlazby na Svatoplukovej uliei je zaradena do zoznamu beznej udrzby miestnyeh
 
komunikacii na realizaciu v nadchadzajucom obdobi.
 
Zive ploty na Gresovej ulici a uliei Vajanskeho boli orezane v mesiaci jun 2015.
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