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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 2 – zo dňa 5.11.2015
 

  

Požiadavka č. 216/2/15 – vo veci orezania kríkov na ul. Za Kalváriou 
 Pani Anna Krištúfková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) požiadala o orezanie 
kríkov okolo cesty Ul. Za kalváriou, pretože zužujú už aj tak úzku cestu. 

VMČ č. 2 žiada MsÚ, aby kontaktoval občiansku pre upresnenie zadania. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 217/2/15 – vo veci opravy schodov na ul. M. Čulena 45 
 Pán Svorad Herdický (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) - požiadavka na akútnu 
opravu schodov (havarijného stavu) na parcele Mesta Prešov č. KNC 8617/1 – ide 
o medziblokový priestor – prístupová cesta k vchodu do bytového domu na ul. M. Čulena  45. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 218/2/15 – vo veci odovzdania detského ihriska do správy mesta  
 Pán Svorad Herdický - požiadavka, aby detské ihrisko na parc. č. KNC 8617/1 
nachádzajúce sa v medziblokovom priestore na ul. Marka Čulena č. 41-51 bolo prevzaté do 
správy mesta Prešov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 219/2/15 – vo veci opravy komunikácie ul. M. Čulena 47-51  
 Pán Svorad Herdický - požiadal o opravu obslužnej komunikácie na parc. č. KCN 
8617/1 na ul. Marka Čulena č. 47-51. Cesta je po výkopových prácach provizórne zasypaná 
a nedokončená. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 220/2/15 – vo veci opravy (výmeny) kanal. poklopov na ul. Obr. mieru 
 Pani Anna Heribanová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) – opakovane žiada  
– ul. Obrancov mieru č. 58-60-62 (kanalizačné poklopy cez celú ulicu – nič sa neudialo – 



naďalej strašne búchajú. Keď prechádzajú osobné autá, tak to až tak nie je počuť, resp. auto 
ten problémový úsek obíde, ale keď prechádzajú kamióny, tak nabehnú na ten kanál 
(preliačinu) a v noci je to neúnosné. Preto opätovne urgujem riešenie tohto problému, resp. 
aby to bolo reklamované, ak tam v predošlom období niečo opravovali (na ten problém 
upozorňujem od júla - každý mesiac a doteraz sa s tým nič neurobilo).    

VMČ č. 2 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

opätovne

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 

 žiada, aby kompetentné oddelenie, ktoré rieši túto požiadavku, urgovalo 
VVS, a.s., aby riešila tento problém.  

 
Požiadavka č. 221/2/15 – vo veci opravy (výmeny) kanal. poklopov na ul. Obr. mieru 
 Pani Anna Heribanová neviem z akého titulu sa menilo verejné osvetlenie – predtým 
sa dala nájsť aj ihla a teraz je to svetlo tak nainštalované (natočené), že svieti len pod nejakým 
uhlom na zem a ďalej je tma. Požiadavka, aby to osvetlenie vo vnútrobloku pred vchodom na 
ul. Obr. mieru 58 bolo nastavené tak, aby svetlo dopadalo k vchodu do bytového domu a nie 
na prístupovú cestu k MŠ Fraňa Kráľa. 

Cieľom výmeny verejného osvetlenia bolo to, aby sa znížila spotreba energie. Keďže  
podobných sťažností bolo viac tak, ak je niekde jednotlivý problém ako je tento, tak správca 
VO to vie riešiť – týmto VMČ č. 2 žiada, aby verejné osvetlenie na ul. Obr. mieru 58 
(vnútroblok) bolo nastavené tak, aby svetlo dopadalo aj k vchodu a nie len na prístupový 
chodník k MŠ. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 222/2/15 – vo veci orezania krovín na ul. Terchovskej 
 Pán Pavol Adamčík (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) - ulice Terchovská, 
Súľovská – viete dobre aký je tam stav. Tie cesty sú v strašnom stave. V septembri som 
upozorňoval na rozkopávku tam, kde sú tie novostavby. Je tam strašná diera. Taktiež by som 
chcel poprosiť o orezanie krovín na ul. Terchovskej. Susedia si posadili živé ploty na mestské 
pozemky, ktoré tú cestu ešte viac zužujú. Tam, kde je autoservis sú posadené smreky, ktoré 
zaberajú viac ako dva metre z cesty. Jazdí tam autobus a je potrebné čakať kým prejde, aby 
následne prešlo osobné auto. Podobný prípad je  aj na Súľovskej ulici a taktiež sú tam živé 
ploty vysadené na mestských pozemkoch. Býva tam veľa detí a je dosť nebezpečné, keď 
vybehnú spoza tých kríkov – žiadam ich orezanie kvôli bezpečnosti. Mám čísla parciel 
(problémové parcely so živými plotmi), ktorých sa to týka: 

- Ul. Terchovská (parc. č. 9467) : parc. č. 7168/1, 6984/2  
- Ul. Súľovská : parc. č. 7106/4, 7106/5, 7117/4, 7117/5 

VMČ č. 2 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

odporúča

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 

, aby kompetentný pracovník, ktorému bude predmetná požiadavka 
pridelená na riešenie kontaktoval p. Adamčíka, ktorý pozná kritické parcely na ktorých je 
potrebné orezať tieto živé ploty. 

 
 



Požiadavka č. 223/2/15 – vo veci orezania krovín na ul. Terchovskej 
 Pán Vladimír Bulna (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt), keď sa odbočuje z tej 
širokej ulice na Terchovskú, tak na tom rohu sú narastené kríky, ktoré je potrebné orezať 
z dôvodu, že tam dochádza ku kolíziám – je to tam dosť neprehľadné. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 224/2/15 – vo veci majetkovo-právneho vysporiadania ul. Terchovskej 
 Pán Ivan Cabuk (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) - chcel by som sa opýtať na 
majetkovo-právne vysporiadanie ulice Turistickej, ide o tých 250 metrov. Bolo povedané, že 
sa to bude riešiť. Ja osobne som to riešil s p. Makarom a zatiaľ som nedostal žiadnu odpoveď. 
Požaduje spätnú  väzbu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu OSMM 
 
Požiadavka č. 225/2/15 – vo veci opakovaného umiestňovania VOK-u na ul. Turistickej 
 Pán Ivan Cabuk - chcem poďakovať za ten veľkokapacitný kontajnér. Bol som za p. 
Semanom a ten mi povedal, že to zbytočne robíme takýmto spôsobom, že by sme to mali dať 
do dlhodobého plánu. 

VMČ č. 2 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

žiada

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 

, aby veľkokapacitný kontajnér bola opakovane umiestňovaný aj na ul. 
Turistickej. 

 
Požiadavka č. 226/2/15 – vo veci namaľovania čiar na parkovisku na ul. M. Čulena 
Pán  Jozef Sovič - ulica Marka Čulena (parkovisko bývalej predajne Jednota) – požiadavka na 
namaľovanie čiar  na parkovisku, ktoré usmernia vodičov ako majú parkovať.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 227/2/15 – vo veci výrubu stromu na ul. Rombauerovej 7 
Pán Stanislav Gábor - v roku 2012 sa Prešovom prehnala búrka, ktorá lámala stromy a 
trhávala strechy z domov. Pred našim bytovým domom na ul. Rombauerovej č. 7 bolo 
zlomených niekoľko veľkých konárov no najviac boli zasiahnuté dva stromy (borovica a 
smrek). Daný problém sa snažia riešiť majitelia bývajúci v tomto bytovom dome už niekoľko 
rokov V apríli 2015 som sa rozhodol kontaktovať mesto a zodpovednú sekciu mestského 
úradu s tým, že stav smreka je havarijný a že je skutočne nutná revízia zo strany správcu 
mestskej zelene. Po mojich ďalších urgenciách a zaslaní fotodokumentácie, že daný strom má 
poškodený kmeň mesto Presov vyslalo firmu Sadex, s.r.o. (citujem pracovníka Sadexu po 
obhliadke: "tento strom je na spadnutie"). Rozumiem, že každá takáto žiadosť musí prejsť 
schvaľovacím procesom spolu s vytvorením zákazky pre správcu zelene, atd. Na žiadosť 
reagovala p. Ježíková na základe podnetu POD-54-2015 a informovala, že žiadosť o výrub 
stromu bola podaná 29. 9. 2015. Ide o strom zachytený aj v podnete 
http://www.odkazprestarostu.sk/2231. Avšak momentálny stav je už neudržateľný, je len 
otázkou času kedy tento strom spadne. Pred touto bytovkou sa každý deň hrajú moje deti, 
prechádzajú tadiaľto žiaci do školy, ľudia sedia na lavičkách pod stromom.  
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

http://www.odkazprestarostu.sk/2231�


VMČ č. 2 žiada o zabezpečenie výrubu ešte v tomto kalendárnom roku, resp. v najbližšom 
možnom termíne z dôvodu, že ide o havarijný stav. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 228/2/15 – vo veci preverenia kam bola vysypaná drť na ul. Malkovskej 
 VMČ č. 2 žiada – na základe podnetov od občanov, aby bolo preverené na ktoré 
pozemky bola vysypaná drť v sume 5 334 €. V prípade, že bola vysypaná na súkromný 
pozemok VMČ č. 2 žiada, aby bola časť finančných prostriedkov za vysypanie súkr. pozemku 
odpočítaná z celkovej fakturovanej sumy a vrátená do rezervy VMČ č. 2 – bežná údržba 
a taktiež, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť voči zamestnancom. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 
Požiadavka č. 229/2/15 – vo veci prerozdelenia fin. prostriedkov z rezervy VYMČ č. 2 – 
bežná údržba 
 Na základe doručeného stanoviska z OS,ŽPaKS, odd. komunálnych služieb 
a spoločného obecného úradu zo dňa 11.11.2015 a stanoviska od firmy J.V.S., s.r.o. Prešov  
o zrealizovaných akciách: 

         

VMČ č. 2 upravuje prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervy VMČ č. 2 – bežná 
údržba  vo výške 42 428,57 € takto: 

1. Odvodnenie chodníka ul. Obr. mieru    3 400,28 €  502,68 € 
Návrh VMČ        Skutočnosť 

2. Prístupový chodník MŠ Fraňa Kráľa   2 000 €         1 999,57 € 
3. Sfrézovanie a vyliatie nového asfaltu ul. Obr. mieru 6 000 €         5 998,00 € 

(lesný závod) po ul. Kollárová 
4. Ul. Malkovská- rozhrnutie materiálu (drte)   5 334 € 
5. Betónové zábrany – Exercičný dom       345 € 
6. Ul. Ku Kyslej vode – vyspravenie výtlkov   1 600 €       1 589,69 € 
7. Ul. Ku Kyslej vode – predĺženie rigolu   1 000 €          998,44 € 
8. Ul. Pražská – zasklenie obidvoch zastávok MHD  

lexanom       1 000 € 
9. Ul. Horárska – bodové vyspravenie kritických úsekov      12 000 € + 2 523,19 € 

zhora od panelovej cesty smerom dole cca 230 m 
10. Ul. Za Kalváriou – bodové vyspravenie    3 000 €       2 996,00 € 
11. Presun na stavbu „Parkovisko Októbrová“   3 282 € 
12. Osadenie VO ul. Súľovská – 3 ks    2 360 € 
13. Osadenie VO ul. Obr. mieru 33-35 – 2 ks   1 500 € 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD, ŽPaKS 
 

1. 
STANOVISKÁ VMČ č. 2: 

M/14820/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť p. Vladimíra Vágasiho,  Košice o odkúpenie  
pozemku parc. č. KNC 6743/7 o výmere 116 m² v k.ú. Prešov, na zriadenie prístupu 
k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve. 
VMČ č. 2 dáva podmienku, že prípadný predaj nesmie byť v kolízii: 

- so zabratím prípadnej rezervy na rozšírenie komunikácie, 
- s rezervou na vybudovanie zastávok MHD po prípadnom zavedení linky MHD na 

Horársku ulicu, 
- s rezervou na vybudovanie obratiska pre vozidlá MHD, a do vyjasnenia týchto okolností 

podmienečne nesúhlasí. 



2. 
M/13626/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť p. Milana Maňka, Prešov  o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. KNC 7175/1 o výmere cca 200 m2, ktorému v súbore „E“ odpovedá 
pozemok parc. č. KNE 3456/102 vo vlastníctve mesta Prešov, Ul. Pod Kalváriou v  k. ú. 
Prešov, vrátane na ňom umiestneného kamenného múru za nekomerčných cenových 
podmienok.  
VMČ č. 2 nesúhlasí

3. 

 z dôvodu zachovania vlastníctva mesta kvôli nemennosti okolia 
prístupovej cesty ku národnej kultúrnej pamiatke Kalvária. 

OEaP/ODPaP (JUDr. Thurská) – Žiadosť o predloženie návrhov mestských častí k VZN 
mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
VMČ č. 2 navrhuje

- Vymedziť iné zatváracie hodiny v dňoch, keď sa obyvatelia potrebujú vyspať pred 
pracovným dňom, t. j. v dňoch nedeľa až štvrtok zatvárať prevádzky skôr, najlepšie 
pred začiatkom nočného pokoja do 22:00 hod  a iné zatváracie hodiny pred dňami 
pracovného voľna alebo pokoja, keby môžu byť prevádzkové hodiny aj dlhšie, ak budú 
splnené ďalšie podmienky. 

 pri stanovovaní pravidiel zohľadniť nasledujúce námety: 

- Zohľadniť pri neodhlučnených prevádzkach v blízkosti obytných domov a rodinných 
domov to, že ak je prevádzka neodhlučnená (vrátane priestorov pre príchod a odchod 
návštevníkov) a môžu v nej prebiehať aktivity produkujúce hluk do okolia, tak nesmie 
mať otvorené počas nočného pokoja, ktorý definujeme ako čas od 22:00 hod. do 6:00 
hod. V takýchto prevádzkach nemožno dať výnimku na otvorenie prevádzky po 
22:00 hod. 

- Pri prevádzkach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, podmieniť po splnení 
predchádzajúcich podmienok možnosť mať otvorené dlhšie ako do 22:00 hod. tým, že 
takéto prevádzky podávajú počas prevádzkových hodín aj teplé jedlá. 

- Zohľadniť, že rušenie pokoja prevádzkami a ich návštevníkmi ma iný 
charakter v letnom (teplom) období a iný v zimnom období. 
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