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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z ll. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa 7. Decembra 2015 

Prítomní: podl'a priloženej prezenčnej listiny ME.STO t-Ri.ŠOV Mcslsky úrad v Prešove I 1 
Cr.r, .pl•• , í 0«if Rlg l.I,. , ..!~" (/Y~'1Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 

luak • 1! I;Ola 
00110: 1 O -12- 2015 u ln~i a : 

Program: 	 7-0 
Prn,"y: 	 Vy1luulo: 

1. 	Otvorenie a privítanie hostí 
E~d"f.ilr"od,II'lpo!lv . -1SJ<=I' 3, 1201.,

2. 	 Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Pre. ;W,.'e - 

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

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

I. 	 Predsedníčka VMC Ing Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ 
a materiáloch, ktoré prichádzajú na vedomie pre VMČ 

Požiadavky prítomných občanov 

1. 	 P. Hubová, Feledíková 
I. Opätovná požiadavka na zámenu pozemkov na ulici Štúrova 17 pri KRPZ. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. Podať informáciu o stave vysporiadania pozemkov. prípadne termín zámeny. 

2. 	 P. Gregová, riaditeľka MŠ Sládkovičova. 
l . 	 Poďakovala za zakúpenia herného prvku v roku 2015. 
2. 	 Požiadavka na opravu lavičiek a zakúpenia herného prvku - Šmýkačka . 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	 VMC berie na vedomie. 
2. 	 VMC žiada preveriť stav lavičiek. zabezpečit' opravu v rámci predpisov BOZP. 


K hernému prvku sa vyjadríme v nasledujúcich zápisniciach pri prerozdelení rezervy 

roku 2016. 


3. 	 Dušan Dajča, OZ Táborisko 

F -	 MsÚ/SP-Ol /2611 
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l . 	 Ulica Vajanského nedostatky pri realizácii, na ktoré bolo poukazované 
v predchádzajúcich zápisniciach. 

2. 	 Porfirová dlažba pri výjazde z Jarkovej ulice nie j e stále daná do poriadku. 
3. 	 Nutnosť sa zaoberať riešením statickej dopravy v meste. 
4. 	 Po otvorení ulice Kuzmányho nebola odklonená ťažká doprava z ulíc Lesík 

delostrelcov, Holého, Šafárikova. 
5. 	 Nebola realizovaná zelená vlna, ktorá bola v mťste riešená v minulosti za 100 000 Sk, 

kde a ako boli použité finančné prostriedky. 
6. 	 Jediný, kto reaguje na požiadavky zo zamestnancov mesta je Mestská polícia. 

Stanovisko VMČ č. 4 
l . VMČ žiada odpovedať vecne ako bola ulica Vajanského prevzatá, či boli pri 

preberaní nedostatky, ak áno do kedy majú byť odsľránené. Odpoveď doručiť na VMČ. 
2. 	 Na VMČ doručiť termín do kedy bude opravená porfirová dlažba. 
3. Priama odpoveď VMČ, že do konca roku 2015 by mal byť predložený návrh riešenia 

statickej dopravy. 
4. Doruči/' odpoved; či bude odklonená I'ažká doprava z uvedených ulic. Ak áno tak 

termín. Odpoveď doručil' na VMČ. 
5. Ak bola v minulosti riešená zelená vlna, tak doručiť kedy to bolo, aké financie boli 

požité, aká výška a výsledok. 
6. 	 Urguje ďalšie odpovede pre občana z iných odborov. 

4. 	 Bekel!, Konštantínová. 

l. Chodník ulica Konštantínova som spokojný - nespokojný. 
2. Ulica Špitálsko je urobená, vozidla parkujú na trávniku a ničia ho, zároveň 

parkovania na ulici Kováčskej. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. VMČ žiada informoval' ako bol chodník doriešený. 
2. Kontrolovať a riešil' parkovanie na uliciach Špitálska a Kováčska úloha pre MsP. 

5. 	 Cyril Jurč, 17. novembra 
Pomalá práca mestských úradníkov, rok a jeden deň čakal na podpis kúpnopredajnej 
zmluvy na pozemok. (konštatovanie občana) 
l. MHD nespokojnosť s nejednotným a nespravodlivým spoplatnením pre občanov 

v dôchodkovom veku a invalidným občanom. 
2. Žiadam mesto Prešov o predlženie rozvodov 'Vody pod mestskou cestou až k mojej 

nehnuteľnosti podľa zákona 369/90 o obecnom zriadení. 
3. List zo staveného konania zo dňa 24.11.2015 - nespokojný z konania. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

•
l. 	 VMČ žiada doručil' vyjadrenie DP MP . 

,F -	 MsÚ/SP-O 1126/1 
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2. 	 VMČ žiada preveril' vakom stave sú rozvody pimej vody a kanalizácie na uvedenej 
ulici. Akje IO potrebné dostavat: vyčleniľfinančné prostriedky a napísa!' termín 
realizácie. 

3. 	 Vakam stave je stavebné konanie v susedstve nehnutel'nosli p. Jurča. 

6. 	 Osavčuk, Lesík delostrelcov 
J. Odbor dopravy a životného prostredia dal odpoved; že ulica Špitálska bude 

dokončená do konca roku 20J 5. Prečo bola financovaná z rezervy VMC 
2. Prečo sa okalie cintorina na ulici Moyzesovej rieši z rezervy VMC Je to verejn)! 

záujem. Toto sa ma riešiľ z programu č.7. 
3. Chcem vediet' kde skančila lavička zo zaslávky MHD Lesík deiosIrelcaI'. Navrhujem 

presun lavičky do škôlky na ulici Sládkovičovej. 
4. Vysvetli!' v programe Č. 7 - pojem rUlinná štandardná údržba. 
5. Písomne informoval', ktoré ulice budú v roku 20J 6 opravované za J. 600. 000,- € 
6. Údržba Hlavnej ulice je vo vel'mi zlom Slave. 
7. Zaslávka MHD ulica Plzenská bude zrealizovaná viermíne? 
8. Námestie legionárov je parkovisko, prečo lam neboli osadené kvetináče. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

J. Priama odpoveď predsedníčkou VMČ: Ulica .~pilálská je spolufinancovaná s VMČ, 
cena spoluúčastíje ovela nižšia ako je polrebné za súvislú údržbu na celú ulicu. 

2. Po vyčíslení predpokladaných nákladov na ulici Moyzesovej, nebola údržba zaradená 
do priorít VMČ. 

3. Kde bola lavička z Lesíka delostrelcov odstránená? Lavičku požaduje výbor presunú!' 
do MŠ Sládkovičova. 

4. Vysvellil' v programe Č. 7 - pojem rUlinná šlandardná údržba. 
5. Odpoveď občanovi aj VMČ. 
6. Dodaľ na VMČ harmonogram opráv ulice Hlavnej na budúci rok a zabezpečiľ 

promptnejšie opravy 
7. Akýje termín realizácie zaslávka MHD na ulici Plzenskej. 
8. Doručil' návrh riešenia na zabezpečenie dopravnej disciplíny v uvedenej lokalile, 

prípadný lermín realizácie a do vyriešenia problému kantrala zo strany MsP' 

7. 	 Hartman, SDH 

J. Požiarnická je značka ZZ parkujú lam vozidlá. 
2. Požiarnická pri prevádzke Florida parkujú vozidla v Zz. 
3. Osadil' retardér na ulicu Baštovú. 
4. Bezdomovec na ulici Okružnej si urobil bývanie pre seba, robí neporiadok. 

Stanovisko VMČ č.4 

1. Konlrola MsP - riešil' - informovať VMČ. 
2. Konlrola MsP - riešiľ - informoval' VMČ. 
3. Priama informácia občanovi príslušník MsP, zároveň navrhnú!' riešenie Odbor 

dopravy (napr. prah, značka STOP Old) 

F - MsÚ/SP-OI/26/J 
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4. 	Priama odpoveďpríslušnílw MsP informovalo riešení problému. 

8. 	 Štoj1co, Prešov. 
l. Parkovisko na SDH vysvetli( 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	Priama odpoveďpredsedníčlw VMC, prísl'ub pre konzultácie pri riešení problému. 

9. 	 Marek Juraj, Pavlovičovo námestie. 
l . Pavlovičove námestie 19-21 steru voda pri daždi z celého Pavlovičového námestia. Po 

daždi je tam mlálw IO-15m, pretrváva po daždi aj 4-5 dní. vid~ príloha č.l 
2. 	 Vnútrobloková cesta Pavlovičovo námestie 12-21 je rozbitá. 
3. 	 Chodník Pavlovičove námestie na Štefánikovu vedl'a galérie je poškodený. 
4. 	 Parkovacie miesta na Pavlovičovom námestí v slepej ulici. 
5. 	 Chodník vedľa Tesca v dezolátnom stave. 

Stanovisko VMČ č,4 

l . 	Preveriť. navrhnúť riešenie problému. Oboznámiť VMC. 
2. 	 Preveril; navrhnú/' riešenie problému. Oboznámiť VMC. 
3. 	VMC požaduje opravi/' ako havarijný slav. 
4. 	Riešiť v projekte stalicru doprava. 
5. 	 VMC žiada opravu pre havarijný stav uvedeného chodnílw. Oboznámiť VMC ako sa 

bude problém rieši( 

10. Podrazová, Pavlovičovo námestie. 

l. 	Co s chodníkom okolo Tesca? 
2. 	 Na J Borodáča chýba značlw ZZ 
3. 	 Kde sa dá zakúpiť rezidenčné parkovanie na Pavlovičovoll1 námestí. 
4. 	 Co z prísIreškom na Pavlovičovom námestí. 

Stanovisko VMČ č,4 

l. 	 VMC žiada opravu pre havarijný stav uvedeného chodnílw. Oboznámi!' VMC ako sa 
bude problém rieši( 

2. 	 Priama odpoveď príslušnílw MsP. 
3. 	 Preveriť Real s.r.o. ako správcu parkovania v meste Prešov. 
4. 	 Odpovedala priamo predsedníčlw VMC, je to v štádiu riešenia. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: 

F -	 MsÚ/SP-O l12611 
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l. 
,'mc4@ prcsov.sk 

Emil Osavčuk , diskusný príspevok z 7. decembra 20J 5 

POŽ1ADA VKV A PODNETY 

l . Nedostal som odpoveď na požiadavky: 66, 100, 195,267, 284,285,286,298.323,324, 425, 326,327,328,329, 
332, 333, 334, 363. 

2. Doplniť zábradlie na Hollého ulici. 


Dôkaz: F otto 


3. Roky rokúce poukazujem na parkovanie áut na našich uliciach. 

Dôkaz: F otto 

4. Lúky a pasienky sú lepšie upravené, ako verejná zeleň v obvode Č. 4. 


Dôkaz: Fotto 


Stanovisko VMČ č. 4 

l. VMČ urguje odpovede na požiadavky 
2. Zabezpečiť doplnenie zábradlia v uvedenej lokalite. 

F - MsÚ/SP-01l26/1 

http:prcsov.sk
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3. MsP zvýšená kon/rola parkovania mol. vozidiel po chodníkoch 
4. Osadenie prvkov na zabránenie prej azdu, doplnit' zeleň a zvýšená kontrola MsP. 

2. 

V ážená pani poslankyňa, 

bol by som rad , keby ste nám pomohla zabezpečiť osadenie dopravného retardéra - spomal'ovača 
na Dilongovej ulici v Prešove. 

Dôvod: Bezohľadnou a rýchlou jazdou niektorí vodiči ohrozujú tu život deti. 

PhDr. Stanislav Sabol, 

Dilongova 26 

Presov. 


Stanovisko VMC č. 4 

VMC navrhuje aby bolo navrhnuté riešenie na danej ulici. 

k písomným požiadavkám občanov. 

J. Písomné požiadavky neboli doručené. 


Požiadavky 


Stanovisko VMC č. 4 

Stanoviská VMČ Č. 4 

l. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti č . 84975/2015 k.ú Prešov, lokalita Ul. Baštová. ( 

Ml7070/2015 , list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMC č. 4:. Nemá námietky ak to nie v rozpore s navrhovaným riešením 
s/atickej dopravy na území mesta. 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie pozemku Č. KNC 5199/2 na Ul. 
Radlinského ( MII 6745/201 5, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMC č. 4:. Nemá námietky ak to nie v rozpore s navrhovaným územným 
plánom mesta. 

F - MsÚ/SP-O 112611 
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3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
Ma jet kovo - právne oddelenie. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K odkúpeniu parcely na rozhraní ulíc Weberová -
Okružná KNC 9546/32 v k.ú. Prešov. (M 16796/2015 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí. 

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

Žiadosť o zaujatIe stanoviska - K odkúpeniu časti pozemkov KNC 3474,3497,3500 
a časť podielu na parc. Č. KNC 3498,3937 na Ul. Tarasa Ševčenka ČČ.22-24 a zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch parc. č. KNC 3474,3491/1,3496, 3496,3497 a 3500 
v k.ú. Prešov. (M/l7304/20 15 v archíve zápisnice) . 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlaSÍ, ak to nie je v rozpore s územným plánom. 

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

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K majetkovému prevodu - doplnenie o zriadenie vecného 
bremena k prejazdu na Kmeťovom stromoradí.. (M 13279/2015 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasí so zriadením vecného bremena. 

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

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Dilongovej - Bytový súbor , 
Dilongová Ul. Prešov - výstavba bytových domov na pozemku parc.č. KN - C 4870/4 k.ú. 
Prešov - žiadosť o stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie. 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ žiada Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb o vyjadrenie k priepustnosti miestnej komunikácie ulica Dilongová po dostavbe 
všetkých v súčasnej dobe podaných žiadosti na výstavbu nových objektov. Odbor 
územného plánovania a stavebného úradu nech sa vyjadrí k prípustnosti vo vzťahu ku 
regulatívu. 

F - MsÚ/SP-OJ /26/l 
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Požiadavky poslancov VMČ 

1. 	P. Fedorčíková, VMČ4 

~ 	VMČ 4 požaduje za občana p. Danková, Suchanič, Bochnovičová - riešit' parkovanie 
na ulici 17. novembra č.86-92, havarijný stav vnútrobloku, nebol zrealizovaný orez 
stromov - brezy, ak je možné osadiť smetné koše k detskému ihrisku. 

~ 	VMČ4 požaduje za občana p. Štrasera, ulica 17. Novembra 19 -23 - riešit' statickú 
dopraVIL 

~ Chýbajúce osvetlenia na Pavlovičovom námes?Ípri prevádzke CBA pred aj za 
prevádzkolL 

~ 	Chýbajúce osvetlenia OD TESCO ulica Hlavná smerom na ulicu Kúpeľnú. 

~ 	Ulica Budovateľská chýbajú prechody pre chodcov, kedy budú vyznačené. 

V Prešove dňa 10.12.2015 	 · 

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

• 

• 
F -	 MsÚ/SP-O 1126/1 
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, , l1(."1'f ;.",.),-. 	 BYTOVÉ DRUŽSTVO PREŠOV 
Bajkalská č.30/'

'0,'\ 7ľ'u 	 080 Ol Prešov 

\/lI! list čI$lo I zo dIIa: Naiečlslo: 	 \I'yI:I1MJj. 1110101 Preiov: 

02.06.2014 902512014 Ing. Zvoláreň 27.06.2014 

Vec: Odvedenie zrážkovej vody. 

Odpoveď 

Na základe Vašej žiadosti o zabezpečenie odvedenia zrážkovej vody od bytového domu 
na ulici Pavlovičovo námestie č. 19 - 21 v Prešove, Vám zasielame nasledujúcu odpoveď. 

Vaša žiadosť bola prešetrená v teréne zamestnancom sekcie vnútornej správy a verejných 
činnosti, oddelenia verejnoprospešných činnost! Mestského úradu v Prešove. Šetrením bolo 
zistené, že spevnená plocha v časti pred kontajnermi je pod niveletou komunikácie a pri 
dažd'och.~am...dQChádza-k.ltromadeniu sa vody bez možnosti odtoku. V 8Ša požiadavka na: 
realizáciu uličnej vpuste v danom priestore BD je opodstatnená . 
Vzhľadom na obmedzený rozpočet mesta pre rok 2014 uvedený nedostatok nevieme zaradiť 
medzi priority na realizáciu. 
Predmetnú požiadavku sme zaradili do zoznamu požiadaviek opráv a údržby miestnych 
kommrikácií na nadchádzajúce obdobie. 

S úctou 

<}( 
,cj 

Mgr. Kamil Sepeši 
poverený riadením oddelenia VPČ 

MestskY úrad VPf'M.ove I Hlavnd: 731 000 01 PrMnv 1 'TaJ.: +4Z1(51)J100111I Fax: +421(51)T733665 i E-mal'!: mefltt).rG<jf'liea@ptl!t&O'l,SÄ I WWN.p\'6$O'l.sk 
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