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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 10. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa 9. Novembra 2015 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny I MESTO FRF.ŠOV l.!e5t~ky úrad v Prešove I , 
Čf,IOIpl": -tf)JJ IRt,lllr lnlto ľ /.If!

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 Z;'\lk;t I,hahl
1 6 -11 . loZonlo:DDllo: 	 - 2015 

k1 0Program: 
p,nohy: 	 l Vlu"l. 

l. 	Otvorenie a privítanie hostí E,ld,I\tO!!islod,II' l pollj 1/(5 CJj tZf) 15 
2. 	 Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Pre. ..oo 

3. 	 Požiadavky občanov 
4. 	 E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. 	 Stanoviská JlMČ 4 
6. 	 Požiadavky poslancov VMČ 
7. Záver 

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

l. 	 Predsednička VMČ Ing. Fedorčiková informovala o odpovediach z MsÚ 
a materiáloch, ktoré prichádzajú na vedomie pre VMC Zároveň doložila 
k nahliadnutie zámer investičnej výstavby na roky 2016,2017,2018. 

Požiadavky prítomných občanov 

l. 	 Ing.arch. Ferjo, Vyšná Šebastová 

Predstavil projekt na ulici Tkáčskej a požiadal o podporu pri prenájme pozemku. 

Stanovisko JlMČ Č. 4 


l. 	 VMČ súhlasi s prenájmom, pričom občania podporili zámer využitia pozemku. 

2. 	 Ľaš Valentín, Prostejovská 20 
l . Žiada o opravu parkoviska za lY Farmakol pri amfiteátru. Na parkovisku trčia drôty zo 

zeme, okolie je znečistené burinou. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 VMČ žiada preveril' stav parkoviska, doložiťfotodokumentáciu, navrhnúť riešenie a za 
pomoci pracovníkov VPČ sa pokúsiť dať okolie parkoviska do poriadku. 

3. 	 Osavčuk Emil, Ku amfiteátru. 

l. Požiadavky písomné vid: príloha 

F -	 MsÚ/SP-OI /26/ 1 
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2. Opraviľv požiadavkách VMC chybu v písaní - VMC č.2 na VMC č.4. 
3. Ktoré prístrešky budú vybudované do kanca Novembra. 

Stanovisko VMČ Č. 4 
l. Stanovisko VMC pri písomných požiadavkách. 
2. Opravu zabezpečí sekretár. 
3. VMC žiada písomne odpoveda!' občanovi a VMC 

4. 	 Dušan Dajča, OZ Táborisko 
l. 	 Prečítal písomne požiadavky, ktoré sú v prílohe zápisnice .. 

Stanovisko VMČ č. 4 
1. 	 VMC žiada odpovedať občanov; a na vedomie VMC. 

5. 	 Podrazová Božena, Pavlovičovo námestie. 

l. Požiadavka na osadenie vianočnej výzdoby na ulicu SvälOplukovu. 
2. Ulica Štefánikova chodník pri OD TESCO poškodený v dezolátnom stave, padajú tam 

chodci. 
3. Ulica J Borodáča nie je čistená, hlavne v daždivom období teraz v jeseni je strašne 

šmyk/'avá. 
4. Ulica Svätoplukova pri prevádzke Orient je poškodená dlažba cca 50x20 . 
5. Kde je dlažba, ktorá mala slúžil' na opravu ulice Hlavnej. 

Stanovisko VMČ č. 4 

1. VMC žiada akje to možné vyzdobit' aj ulicu Svätoplukovu. 
2. Riešil' opravu chodníka ako havarijný stav, nako/'ko tam dochádza k pádu chodcov. 
3. DoložiL' ako často je čistená ulica J Borodača, zabezpečiť čistenie. 
4. Opraviľ dlažbu. 
5. OdpovedaL' občanovi a VMC. 

6. 	 Bekeč, Konštantínová 
l. Požaduje informáciu o s/ave reklamácie chodníka na ulici Konštantínovej. 
2. Ulica Kováčska bývalé OSP, je zvod dažďovej vody vyvedený na chodník, je /0 

správne? Nemal by byl' zaústený do kanalizácie? V zimnom období sa fam bude tvoril' /'ad 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. 	 Priama odpoveď predsedníčkou VMC, reklamácia bola uznaná a bola daná z/'ava na 
dielo. Nakoľko občan nie je spokojný s riešením, VMC navrhuje aby s/avebný dozor na 
uvedenej s/avbe sa vyjadril ku kvalite vykonaných prác. 

2. 	 VMC žiada preveri( oboznámiľ ako má byl' zaústený zvod dažďovej vody a zároveň 
vyzvať maji/ela budovy na odsIránenie prípadného nedostatku. 

7. 	 Cyril Jurč, 17. novembra 
1. 	 Opätovne žiada dostavbu vodovodu. 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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Stanovisko VMČ č. 4 

l. Oboznámiť VMČ a občana o slave požiadavky. 

8. Ilčin, RVparking s.r.o. 
l. Žiada o podporu pri prenájme pozemku na ulici Hurbanistov KNC 4070/17. 
2. Na ulici Bašlovej sú vyznačené parkovacie miesta tak, že nesplňujú zákonné normy. 

Stanovisko VMČ čA 

l . VMČ vyjadrenie viď stanoviská.. 
2. Preveri!' či je alebo nie je označenie parkovacích miest v súlade so zákonom. 

9. Keruľová, Straková, Prešov. 
l. Naklonený strom na výrub. 
2. Kto a ako rozhoduje na MsÚ o výrube, oreze a veľkosti orezu. 
3. Parkovanie pri Hviezde je chaotické, bolo by vhodné označiťparkovacie miesta. 
4. Vysokoškoláci si v podchodoch a parčíku urobili verejné roalety. 
5. Termin realizácie osadenia sllpikov pri Hviezde bol 15.10.2015 dodnes nebol 

realizovaný, prečo? 
6. Vyslovila poďakovanie za prácu poslankyniam p. Fedorčíkovej, Langovej 

a príslušníkom MsP. 
7. Bolo by vhodné osadil' koše od podjazdu od Hviezdy ku trati. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. Požaduje vysvetlenie k stanovisku ku výrubu, ktorý bol daný občanom. 
2. Menovite uvies!' aoboznámit 
3. Priama odpoved: bude zaradený do riešenia statickej dopravy, ktorý sa momentálne 

spracováva. 
4. Častejšia kontrola príslušníkov MsP 
5. Dať odpoved: prečo nebol termín dodržaný a kedy sa pristúpi k náhradnému termínu 

realizácie. 
6. Berú na vedomie. 
7. Akje Io možné, osadiť koše do vnútrobloku a zaradi!' ich aj do čistenia. 

10. Mária Straková, Požiarnická. 
l . Ulica Požiarnická /9 zaparkované auta devasIujú Irávnik. 
2. Stromy sú napadnUlé, suché, neorezané. 
3. Požiarnická 1 7, otvorené okno na budove Realu vlietajú tam holuby. 
4. Brezy okolo trale sú neorezané, ihličnany napadnulé, bolo by vhodné ošetril' ich. 
5. Boxy okolo kontajnerov možno by bolo vhodné odsIránU; slúžia teraz skôr ako verené 

WC 

Stanovisko VMČ čA 

F - MsÚ/SP-OlI26/1 
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l. Požaduje kontrolu príslušníkov MsP 
2. Preveril' a zabezpečil' orez, poprípade výrub. 
3. Požiadavka vyriešená poslankyňou p. Fedorčíkovou - uzatvorené fo Real, s. r.o. 
4. Postupoval' ako v bode Č. 2 
5. Preveril' a navrhnúť riešenie spolu s/allo mieSIa. 

ll. Haluška, Vajanského čA. 
l. Požaduje odstránil' zlé, jedovaté svetlo z LED osvetlenia v jeho okolí, reklamoval' 

osvetlenie u zhotoviteľa. (viď. mailové požiadavky) 

Stanovisko JlMČ č.4 

l. Priama odpoveď ved. odboru p. Artimovou, zároveň navrhnuté stretnutie 
s odborníkmi. 

12. Škerlík, Hurbanistov. 
l. Požaduje zosúladil'prevádzkavé doby rovnako v celom meste. 
2. Prečo prevádzka First Day je otvorená do 22. OO hod. 
3. 	 Prečo nie je otvorená bránička pri hlavnom vchode na cintoríne smerom ku spodnej 

časti. 

4. Tuje sú v strašnom odpudzujúcom stave. 

Stanovisko JlMČ č.4 

l. Prehodnotiľprevádzkavú dobu v rámci VZN. 
2. Prehodnotiť otváraciu vzhľadom na sortiment. 
3. Otvoril' bráničku a sprístupnil' vchod občanom. 
4. Prehodnotil' revitalizáciu. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: 

l. 

Dobrý deň, 

my občania l7.novembra č.86-92 Vás opäť prosíme o riešenie nášho problému s brezami nakol'ko 
sme V ás o to prosili už vel'a krát naposledy v máji toho roku kedy nám bolo povedané, že sa 
stromy budú orezávať. Žial' do dnešného dna sa tak nestalo a preto Vás opäť prosíme o nápravu 
nakol'ko tie vysoké brezy nám spôsobujú problémy. Ďalším bol'avým problémom je pristupová 
cesta k naším domom. Ďalej je napadane množst vo lístia kto to ma zbierať, ďalej sa pýtame po 
celej ulici sú malé smetné koše plne odpadkov, fliaš, tácok od pizze., kto za to zodpovedá. Ďalej 
by snáď bolo najlepšie keby ste sa k nám prišli pozrieť a začať riešiť problémy s nami občanmi . 

Raz tak už urobila p. Langova nejaké problémy sme vyriešili teraz nastali nove a chceli by sme ich 
riešiť. 

Dúfame, že naše pozvanie neodmietnete a spolu 10 vyriešime. Telefónne čísla sme Vám 
nadiktovali. Ďakujeme 

F -	 MsÚ/SP-O 112611 
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S pozdravom L.Dankova.L.Bochnovicova,M.Suchanic 

Stallovisko VMČ Č. 4 

Posúdil' a zabezpečiť orez, oboznámil' VMČ s výkladom riešenia. Zaradil' do plánu opráv 
vnútroblokovú komunikáciu. Zabezpečil' zvýšenú kontrolu čistoty v uvedenej lokalite , 
vrátane realizácie. VMČ navštív; občanov. 

2. 

Výzva na spoluprácu a reklamácia LED osvetlenia. 

Rok 20 IS je medzinárodným rokom svetla a svetelných technológií (International Year of Light, rYL 
2015). Mesto Prešov k tomu prispelo tak, že svetlo sa zhoršilo. Reklamujem LED osvetlenie v meste. 
Mesto bolo 3.3.2014 upozornené na to, že LED osvetlenie je zlé. Dlho sa zo strany mesta nič nedialo. Na 
podnet sa primerane nereagovalo . Niekoľko krát som pripomínal tento problém. Až 30.9.2014 došlo 
k stretnutiu u prevádzkovateľa verejného osvetlenia (VO). Bez zástupcu mesta. Behom 2,5 hodinového 
rozhovoru sme si porozumeli a došlo k dohode, že budeme spolupracovať. Dohodli sme sa, že nebudem 
písať na odkazprestarostu, zistím kto písal nepravdivý článok o LED vo Večerníku, a v jeseni 2014 
budem pozva ný na meranie osvetlenia v teréne. Správca VO mi povedal, že ak sa samospráva rozhodne 
pre sodíkové svetlá, tak urobia sodík. Ak sa v samospráve rozhodnú pre LED, tak urobia LED. 

6.10.2014 som na VMČ.4. oslovil poslancov, aby sa všetci (z celého mesta) prišli pozrieť priamo na 
miesta, kde už LED osvetlenie bolo inštalované. Tam by som im vysvetlil moje výhrady k LED 
technológii . Upozorňoval som na to, že LED svetlá sú zlé, jedovaté a oslňujú. Jeden krok dopredu a dva 
dozadu. Je lepšie raz vidieť, ako 100 krát počuť o osvetlení. Moja ponuka nebola ani zapísaná v zápisnici' 
Namiesto môjho podnetu bolo v zápisnici, že požadujem certifikáty, atď. Poslankyňa Langová povedala, 
že to bude prúser, ak svetlo nevyhovuje. 

LED svetlo je dílermi a inštalatérmi prezentované v niektorých médiách ako prirodzené biele svetlo. 
Upozorňujem každého, že prirodzené svetlo v noci je TMA. Život na tejto planéte funguje na 24 
hodinovom cykle, kde sa pravidelne strieda deň a noc. za niekol'ko stotisíc rokov, I'udstvo ani priroda 
nevideli biele svetlo v noci . Videli iba svetlo z plameňa , na ktoré aj prirodzene reaguje. Videnie človeka 
v noci sa mení na skotopické. Verejné osvetlenie je umelé osvetlenie a nie je prirodzené. Najbližšie 
k prirode, je farba ohňa, ktorá je obsiahnutá v sodíkovej výbojke. Najlepšie technické a aj iné riešenia 
vychádzajú z pozorovania a z poznania prirody. Z poznania prirodných zákonov, z ich rešpektovania a 
napodobovania. Nie je rozumné ísť proti prirode. 

V médiách som sa dozvedel , že budú menené guľové svetlá za LED. Reálne som videl, že sa menili aj 
neguľové sodíkové svietidlá. Moje otázky sú: Prečo? Mali sme viac ako 2000 svetiel, ktoré bolo nutné 
vymeniť? Boli poškodené, nefunkčné? Na čo sa pred časom kupovali svetlá , keď teraz sa plošne 
vymieňajú? Oni neboli úplne zlé a mohli ešte slúžiť . Mesto bolo v skutočnosti skoro všade slušne 
osvetlené. 

Znižovanie spotreby energie sa dá robil' aj so sodíkovými svetlami . Sú aj iné riešenia na úsporu energie 
ako iba aplikoval' LED. Mesto má rezervy v úspore energie. 

F - MsÚ/SP-Q 1/2611 
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Na Hlavnej ulici máme cca 140 guľových svetiel, ktoré nesvietia. Som rád, že nesvietia. Šetri sa 
elektrická energia a životné prostredie. Všetko bolo naprojektované, odsúhlasené, kúpené, nainštalované a 
zaplatené. Všetko zbytočne, okrem dvoch vecí. Je to určitá forma Sociálneho Prešova - dala prácu 
a zárobok pre mnoho ľudí. Je to príklad nesprávneho osvetľovania - ako to nerobiť. Aj tak še dá 
v Prešove. Je to drahé školné na to, aby sa mesto poučilo. Zlé LED svetlo je to isté. 

Výzva na spoluprácu. Ja som urobil mnoho krokov: Každý poslanec dostal mail v ktorom som ponúkal 
spoluprácu - vysvetlenie. Niekoľko poslancov si uŽ našlo čas a videli realitu. Škoda 20 mesiacov od 
upozornenia na LED svetlá bez adekvátnej reakcie na nápravu. Robil som to dostatočne včas. 7 
dohodnutých termínov na rozhovor s primátorkou mesta, z toho iba jeden sa uskutočnil. Bol vyslovený 
prisl'ub na výjazd do terénu. Doteraz sa nič reálne nedohodlo. 2 vystúpenia na mestskom zastupiteľstve. l 
krát som nemohol vystúpiť na mimoriadnom zastupitel'stve, kde bola aj téma LED. 

Moja kritika LED osvetlenia nie je jediná. K LED svetlu sa kriticky vyjadrilo mnoho ľudí -laikov aj 
odborníkov. Mnohý ma žiadali nezverejňovať ich identitu z dôvodu nepríjemností v práci a chcú mať 
pokoj. Niektori sú závislí aj od zdrojov z EÚ. Súhlasia so mnou , ale sú ticho. Ja osobne nie som závislý 
na žiadnej firme a nepreferujem nikoho. Nemám v úmysle poškodiť nikomu, ani súčasnému správcovi 
osvetlenia. Lepšiu montážnu firmu som zatiaľ nestretol. Ide mi o to, že v mojom meste chcem žiť 
a nechcem sa sťahovať. Moja požiadavka je: odstrániť zlé jedovaté svetlo z môjho najbližšieho okolia a aj 
z celého mesta. 

V tlači som sa dočítal, že na nové LED svetlá si ľudia zvyknú. Ja hovorim, že na zlé svetlo sa nedá 
zvyknúť. Je to ako klinec v topánke. 

Tiež čítam, že nové technológie sú návratom k normálu a ľudia si zvyknú na prirodzenosť. Ja hovorim, že 
normál je tma a prirodzenosť je tiež tma, pripadne svetlo podobné plameňu. Priroda v noci nepotrebuje 
svetlo. 

Verejnosť je informovaná aj o úspore C02. Ja hovorím, že C02 sa neušetrí . Práve naopak - C02 sa už 
minulo pri výrobe, montáži a minie sa aj v prevádzke LED. 

Svetlo je elektromagnetické vlnenie. Je tu analógia k téme s elektromagnetickým smogom z rádiových 
vysielačov. Rádiovú problematiku už mesto dostalo rieš iť. Na rade je svetelný smog. 

Inštalované LED svetlá okrem zlého farebného podania majú aj najhoršiu osvetľovaciu chybu - oslňujú. 

Je to smrteľná osvetľovacia chyba. 

Osvetlenie nerobíme pre meracie prístroje, ale pre ľudi. 

Tento stručný zápis je ZO 44 minútového rozhovoru - podnetu na VMČ.4. Je to v odstavcoch, trochu 

rozhádzané, ale na pochopenie to stačí. 


V Prešove 9.11.2015 Ján Haluška, Vajanského 4, 080 Ol Prešov 

Stanovisko VMČ č. 4 

VMé navrhuje zvolať stretnI/tie občana s kompetentnými. 

F - MsÚ/SP-O 1/26/ 1 
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k písomným požiadavkám občanov: 

1. Dušan Dajča 


Požiadavky viď. príloha č.1 


Stanovisko VMČ č. 4 

Odrážka č.l: Odpovedať príslušný odbor. 

Odrážka č.2: Odpovedať na nezodpovedané otázky. 

Odrážka č.3: Odpovedať príslušný odbor. 

Odrážka Č. 4: Odpovedať UHA. 


2. Osavčuk Emil 

Požiadavky viď. príloha č.2) 


Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	Odpovedať občanovi na požiadavky 66, IOO,195,267,284,285,286,298/4/ 15. 
2. 	Zjednať nápravu. 
3. 	VMČ, žiada informácie o oprave a využití starých zrušených pieskovísk. 
4. 	Zrealizovať orez. 
5. Uviesť či uvedená ulica je, alebo nie je zaradená do letnej a zimnej údržby. Občan 

navrhuje spoluprácu s vojenskou posádkou pri Lesíku Delostrelcov. 

Rôzne: Na nasledujúcom stretnuti bude občanovi opätovne , priamo odpovedané. 
Požiadavky budú dodatočne očíslované . 

Stanoviská VMČ č. 4 

l. 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. 

17912008 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 ~revádzkového času 

II 	Občerstvenie MAMUT CLUB Po-Št 10.00 h - 23.00 h Ne-Št 15.00 h - 01.00 h 
prevádzka - ul. Pri Toryse 6, Prešov Pia-So 10.00 h - 01.00 h Pia-So 15.00 h - 03.00 h 
(priestory bývalej malej žel. stanica) Ne 12.00 h - 23.00 h 
- poskytovanie občerstvovacích služieb 

F - MsÚ/SP-Q 1/26/ I 
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prevádzkovateľ - Ing. Peter Mihal 

zmena prevádzkového času 


Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí, pod podmienkou ak bude dochádzať k narušovania 
VP, skrátiťprevádzkovú dobu v budúcnosti. 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom nehnutel'nosti II.NP v objekte 
Senátor na Ul. Hlavnej č.67 pre Ladislava Gizelu. ( M/15901 /2015 č.zaz. 113409, list 
v archive zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Vzh/'adom k viacerým žiadostiam od iných subjektov navrhujeme 
verejno-obchodnú súťaž. 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
oddelenie mestského majetku.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom nehnutel'nosti l.NP na ulici 

Požiarnickej č.17. ( MII 589312015 Č. záz. 132609, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Ponechávame na zvážení majetkovej komisie a REAL spol. s. r.o. 
ako správcu objektu. 

4. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadost' o zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Hurbanistov KNC 4070/ 17 
v k.ú. Prešov. (M I 840/20 I 4IBR, č.z 133783 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: Ponechávame na posúdení odborného útvaru mesIa. Oboznámiť 
VMČ. 

5. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadost' o zaujalte stanoviska - K odkúpeniu časti pozemkov KNC 9778 a 9808/9 
o výmere 140 m, Ul. Ku kumštu . (M M/14686120l5 v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ žiada UHA a Odbor dopravy, životného prostredia a 
komunálnych služieb vyjadrenie a následne zaujme stanovisko. 

6. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 

Žiadosť O zaujatie stanoviska - K odpredaju pozemku na ulici Tkáčskej KNC 242. (M 
18247/2014, č.z 1341283 list v archive zápisnice). 

F - MsÚ/SP·OI /2611 
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Stanovisko VMČ č. 4: VMČ ponecháva rozhodnutie na majetkovej komisii, či uvedený 
pozemok je lepšie predať alebo prenajať, vzhl'adom k dvom žiadatel'om o pozemok . 
Odporúčame posúdiť žiadosti oboch žiadatel'ov v prospech obyvatel'ov, nakol'ko pri 
stretnutí VMČ a prezentácii p. Ing. arch. Ferja uvedené využitie pozemku občania 
podporili. 

7. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Tkáčskej KNC 242 v k.ú. 
Prešov. (M 1621 812015 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí. 

8. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správY majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Okružnej KNC 3263, KNC 
9808/63, KNC 3263 v k.ú. Prešov pre Urbanika , n.o .. (M 16267/2015 list varchlve 
zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí. 

9. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam zo Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k dokumentácii pre územné rozhodnutie na ulici 
Dilongovej - Výstavba domu dôchodcov, Dialyzačného strediska a nefrologickej 
ambulancie. (B/15965/2015 Č. záz. 132696/2015 list v archíve zápisnice) 

Stanovisko VMČ Č. 4:. Zvážit' na posúdení UHA a informoval' VMC 

IO. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k zámene pozemkov KNC 1767 k.ú Nižná Šebastová, 
lokalita Ul. Vranovská, za pozemky parc. Č. KNC 6205/15, 6205/18,6205/19, 620539, K.ú. 
Prešov, lokalita Budovatel'ská. (M 12066/2015 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ Č. 4: VMČ požaduje doložit' upresnujuce informácie.( kto žiada, 
pozemky na mape vyšrafované sa nezhodujú s podkladom.) 

II. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam zo Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky. Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania. 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k dokumentácii pre územné rozhodnutie Rezidencia Sírius 
- obnova a nadstavba bytového domu parc. č.KN -C 3498 - katastrálne územie Prešov, 
dostavba bytových domov Tarasa Ševčenka Č. I 8,20,22,24 v Prešove na pozemkoch parc. 
č.- KN-C 3497, KN-C 3500, k.ú. Prešov.(list v archíve zápisnice) 

F - MsÚ/SP-01/26/1 
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Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí za podmienok dodržania plamých regula/ívov.. 

Požiadavky poslancov VMČ 

J. P. Fedorčíková, VMČ4 

» VMČ 4 požaduje prelrl'ad o zrealizovanýcIr a nezrealizovaných orezoch zelene 
v mestskej časti v r. 2015 

» VMČ4 požaduje zabezpečit' čistotu priestoru na Františkánskom námestí po sobote 
a nedeli 

VMČ4 urguje nevybavené požiadavky od začiatku roka. 7,19,25,27,40,43,45,46,47,49, 
56,74,103,129,13 7,138,139,141 ,142,151,155,179,180,183,188,189,192,193,195,197,199, 
200,201,209,210,219,228,238,2 45,253,257,259,260,265-2 86,295-301,306,308-342,350
352,355-367. 

VMČ č. 4 súfllasí s konečným prerozdelením rezervy VMČ takto: 

Údržba MK, ciest a chodnikov - bežná údržba (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu 
REZERVA pre VMČ 4: 

VMČ4 súhlasí s rozdelením rezervy vo výške 42.428,57 nasledovne: 
» Ul. Šafárikova - oprava chodníka 3 319,51 € 
>- Konštantínova - oprava chodníka po SOŠ dopravnú 5436,17 E 
» Železničiarska - oprava chodníka (od Ul. Záborského po Pavl. námestie) 15634,03 € 
» Ul. Špitálska od Slovenskej po Konštantínovu 5 080,00 € 
» Konštantínova po Weberov dom, po reklamácii za kvalitu 10 551,98 € 
» Štúrova - oprava chodníka pri fakulte výrobných technológií TUKE 2 406,88 € 

Predbežné rozpočty kalkulované JVS spol s.r.o. (uvedené v zápisnici 7.9.2015): 
» UL Moyzesova- vstup ku cint. 3 935 + 2 694 =6 629 € 
» UL 17. novembra (pred Milk Agro) - chodník 11 526 € 
» UJ. Pavlovič . Námestie -MK 71 979 € 
>- UL Konštantinova -chodník od Metodovej po SOŠ dopr. 5437 € 
» UL Konštant.- chodník od Metodovej po Web. dom 12412 € 
>- UJ. Železničiarska- chodník od Francisciho po Zábors. 14 197 € 
» Ul. Železničiarska -chodník od Zábors.po PavJ.nám. 14474 € 
» Ul. Špitálska - MK 5080 E 

Zákutná Jana 

J.V.S .,s.r.o., Prešov 


F - MsÚ/SP-01 /261l 
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Mesto Prešov 

Pripomienky poslancov VMČ k VZN ........ /2015 o určení pravidiel času 
predaja v obcbode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 

Prevádzky pod b}1ovými domami a v blízkosti bytových domov max. do 22:00 h. 

V Prešove dňa 16.11.2015 

Ing. Renáta Fedorčíková, v. r. Ing. Marek Varga 
predseda VMČ Č. 4 sekretár VMČ Č. 4 

F MsÚ/SP-OIí26íl 



vmc4@ presov.sk 

Emil Osavčuk, 


diskusný príspevok odovzdaný na výbor MČ č. 4, dňa 9. 11. 2015. 


POŽIADAVKY A PODNETY 

l. 	Nedostal som odpoveď na tieto požiadavky: 66/4/15, 100/4/2015 195/4/15. 
267/4/2015, 284/4/2015, 285/4/2015, 286/4/2015, 298/4/2015., 

2. 	 Takto vyzerá chodník na ulici Lesík delostrelcov po zimnej údržbe na zastávke 
MHD 27. septembra 2015. Prečo nebol odstránený drobný posypový materiál? 

Foto 

mailto:vmc4@presov.sk


3.. Takto sú po opravované detské herné prvky v obvode č. 4, ktoré opravovali TSmP 
v mesiaci máji 2015. 



4 .. Ostrihať živý plot pri rieke Torysa, vedľa bývalého Stavoprojektu. 

foto 

S. Na niektorých uliciach v obvode Č. 4 nie je zabezpečovaná letná údržba. Prečo? 

, 
l 

\ 

.~ " 
, .. 




Rôzne 

l. Poslanci výboru MČ Č. 4 nečítajú diskusné príspevky, ktoré sú odovzdané na výbore, 
ale ich len dávaj ú ako prílohu na koniec zápisnice. Ak by čítali zápisnice zistili by ,že 
žiadam výbor aby mi odpovedal na požiadavky a nie pracovnici MsÚ, ktoré sú 
uvedené v zápisnici. 

Zápisnica z 4.5.201 5, 
1.6. 2015 

7.9.2015 


2. Dňa 7. 9. 2015 v diskusnom príspevku som uviedol, že "prečo ,:vbor MČ č. 4 
prijíma rozliOl/llu/ia a IIZl/ese";lI, ked' lIemú I/adpolov;buí viičšilH"'. Pani 
predsedníčka výboru vyzvala má, aby som dokázal, že výbor nebol spôsobilý rokovať. 

Na výbore 4. mája 2015 boli len dve poslankyne. Poslankyňa Mgr. Janette Langová 
bola na PN-ke a pán poslanec Ing. Štefan Kužma mal v tom čase iné rokovanie .. 

Vážený výbor ospravedlňujem sa za t'o, že moJe oči nevideli 4. mája 
2015 troch poslancov, ale Icn dvoch, Ilko je to uvedené na prezenčnej 

listine. 

• ŤAŽKO SA ľKAZU.JE PRAVDA SLEPÝM! 

3. 	Nedostal som odpoved' " schôdze výboru v zmysle Štatútu mesta Prešov sú 
verejné. Prečo druha čast' výboru MČ č. 4 je neverejná?" 

4. 	Prečo sekretár výboru mojej požiadavke z 7. 9. 2015 neurčil číslo? "A uta parkujú na 

pešej zóne " 

F% v zápisnici. 

5. Prečo sekretár výboru mojej požiadavke z 7. 9. 2015 neurčil číslo? "Prečo nie sú 

ostrihané /o'iaky tak, aby bezdomovci nemohli robiť bivuak. 

F% v diskusnom príspevku, 


6. 	Mesto Prešov nezabezpečuje letnú údržbu na ulici K amfiteátru roky rokúce. Na 

výbore navrhol som, aby Mestský úrad požiadal veliteľa posádky Dúkelských kasárni , 
aby vojaci upratovali ulicu od kasárenského múra. Prečo môj návrh nie je uvedený 
v zápisnici? .-----

~ 

http:�KAZU.JE


Dušan Dajča, Sládkovičova 10, Prešov 

Pripomienky do zasadnutia VMČ č. 4 na deň 9. I 1.2015 

- MsZ v Prešove prijalo väčšie množstvo VZN, ktoré majú v záverečných 
ustanoveniach uvedené, že za plnenie týchto sú zodpovední: 
l. /zamestnanci MsÚ 
2. / príslušníci MsP 
3. / zamestnanci mestských podnikov 
4. / poslanci MsZ 
Požadujem informáciu o tom, koľko podnetov z okruhu týchto povinných 
osôb bolo prijatých, a "ko bolo s tým i pc·dnetl'li 'lab7.cné. 

Už po niekoľko zasadnutí nášho VMČ predkladám požiadavky. Za 

ostatných šesť mesiacov som dostal jedno vyrozumenie k mojej 

požiadavke. 

Požadujem oznámiť, prečo nie sú moje požiadavky riešené, kedy budú. 

Pripomínam, že uznávam aj záporný, ale pravdivý výsledok. 


- Pripomínam, že už niekoľko rokov poukazujem na poškodený železničný 
Nadjazd pod amfiteátrom na ulici pod Táborom. 
Žiadam o oznámenie, v akej polohe je momentálna situácia. 

- Na Hlavnej ulici nám niektoré nehnuteľnosti robia hanbu. Sú to domy 
Hlavná 25 vlastník pravosl.cirkev, Hlavná 57 ,hlavne vnútorná časť 
popod ktorú chodia občania na l arkovú ulicu:~ dom na Hlavnej 12 (vo 
vlastníctve PSK) ako aj dom POINT Hlavná 109, ktorého vlastníkom je 
JUDr. Hagyari a ten ešte nie je dokončený" jeho zadný trakt je ako po 
vOJne. 

-' V Prešove 9.11.2015 Dušan Dajča -


