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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 


Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O I Prešov 


Adresované: 
Vecne príslušným vedúcim odborov MsÚ 
a náčelnlkovi Mestskej policie v Prešove 

Ing. Varga/3100152 

Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 4 - zo dňa 09.11.2015 

1. 	Požiadavky odstúpené na Odbor vnútornej správy 

Požiadavka č.368/4/15 - vo veci zodpovednosti osôb pri plnení VZN, vybavovaní 

podnetov. (p.Dajea) 

Kto je zodpovedný za plnenie VZN a vybavovanie podnetov menovite. 

VMč titula odpovedat' občallovi a VMČ. 

2. Požiadavky 	 odstúpené na odbor dopravy, životného 
prostredia a komunálnych služieb. 

Požiadavka Č. 369/4/15 - vo veci opravy a údržby parkoviska za prevádzkou 
Farmakol a amfiteáter na ulici Holébo. (p.Ľalí). 

Žiada o opravu parkovisko za ff Farmakol pri amfiteátru. Na parkovisku trčia drôty 
zo zeme, okolie je znečistené burinou. 
VMČ žiada preverit' stav parkoviska, doložit' fotodokumentáciu, navrbnút' 
riešenie a za pomoci pracovníkov VPČ sa pokúsit' dat' okolie parkoviska do 
poriadku. 

Požiadavka Č. 370/4/15 - vo veci Výstavby novýcb prístreškov v mestskej časti 
č.4. ( p.Osavčuk) 
Ktoré prístrešky budú vybudované do konca Novembra. 
VMČ žiada písomne odpovedať občanovi a VMČ. 

Požiadavka e. 371/4/15 - vo veci Prečo nebol odstránený posypový materiál po 
zimnej údržbe. ( p.Osavčuk) 
CJwdnik lesfk delostrelcov na zastávke MHD je pasypový materiál, ktorý nebol 
odstránený po zimnej údržbe .. 
Odpovedať VMČ a občanovi. 

Požiadavka Č. 372/4/15 - vo veci opravy bernýcb prvkov. (p.Osavčuk). 
Herné prvky na ulici 17. novembra a Požiarnickej sú zle poopravované 



VMČ žiada informácie o oprave a využití starých zrušených pieskovísk. 

Požiadavka č. 373/4/15 - vo veci neorezaných drevín na nábreží Torysy. 

(p.Osavčuk). 


Na nábreží Torysy pri bývalom Stavoprojekte je zeleň, ktorá bráni v chôdzi, vid: 

fotto zápisnica, 

Ak sa jedná o mestskú ze/eli, orezať, ak nie ryzvať majiteľa na ;Jednanie 

náprary. 


Požiadavka č. 374/4/15 - vo veci letnej údržby - harmonogramu. (p.Osavčuk. ) 

Prečo nie je letná údržba na niektorých uliciach vo výbore VMČ čA, 

VMČ žiada uviest' či uvedená ulica je, alebo nie je zaradená do letnej a zimnej 

údržby. Občan navrhuje spoluprácu s vojenskou posádkou pri Lesíku 

Delostrelcov. 


Požiadavka č. 375/4/15 - vo veci poškodeného železničného mosta. (p.Dajča). 
Už niekoľko rokov pripomínam poškodený železničný most na ulici Pod Táborom, 
kedy bude oprava mosta, 
VMČ žiada odpoveď s pravdepodobným terminom realizácie oprary 

Požiadavka č. 376/4/15 - vo veci osadenia vianočnej výzdoby na ulicu 

Svätoplukovú. (p. Podrazová) 

Požiadavka na osadenie vianočnej výzdoby na ulicu SvtJtoplukovu. 

VMČ žiada ak je to mOŽDé vyzdobit' aj ulicu Svätoplukovu, popripade zaradit' 

do plánu na výzdobu v roku 2016. 


Požiadavka č. 377/4/15 - vo veci poškodeného chodníka. 
Ulica Štefánikova chodník pri OD TESCO poškodený v dezolátnom stave, padajú 

tam chodci, 

VMč žiada o informácie a riešenie oprary chodníka ako havarijný stav. 


Požiadavka č. 378/4/15 - vo veci čistenia chodníka. ( p. Podrazová) 
Ulica Štefánikova chodník pri OD TESCO poškodený v dezolátnom stave, 
VMČ požaduje doložit' ako často je čistená ulica J. Borodača, zabezpečit' 
čistenie. 

Požiadavka č. 379/4/15 - požiadavka vo veci poškodenej dlažny.(p. Podrazová) 
Ulica SvtJtop/ukova pri prevádzke Orient je poiíkodená dlažba cca 50x20, 

VMČ žiada opravit'. 


Požiadavka č. 380/4/15 - požiadavka vo veci chýbajúcej dlažby.(Podrazová). 
Kde je dlažba, ktorá mala slúžit' na opravu ulice Hlavnej. 

VMČ žiada informáciu. 


Požiadavka č. 381/4/15 - požiadavka vo veci reklamácie opravy chodníka na 
ulici Konštantínovej. (Bekeč). 
Požaduje informáciu o stave reklamácie chodníka no ulici Konštantínovej. 
Priama odpoved' predsedníčkou VMČ, reklamácia bola uznaná a bola daná 
zl'ava na dielo. Nakol'ko občan nie je spokojný s riešením, VMČ navrhuje aby 
stavebný dozor na uvedenej stavbe sa vyjadril ku kvalite vykonaných prác. 



Požiadavka e. 382/4/15 - požiadavka vo veci orezania krikov( Bekee). 

Ulica Kováčska bývalé OSP, je zvod dažďovej vody vyvedený na chodnik, je to 

správne? Nemal by byť zaústený do kanalizácie? Vzimnom obdobi sa tam bude 

tvoriť ľad 


VMČ žiada preverit', oboznámit' ako má byť zaústený zvod dažďovej vody 

a zároveň vyzvat' majiteľa budovy na odstránenie pripadného nedostatku. 


Požiadavka č. 383/4/15 - požiadavka vo veci dostavby rozvodov vody. (Jurč) 


Opätovne žiada dostavbu vodovodu na ulici 17. novembra 

Oboznámit' VMČ a občana o stave požiadavky. 


Požiadavka č. 384/4/15 - požiadavka vo veci zle oznaeených miest na 

parkovanie. (p.lIčin). 


Na ulici Baštovej sú vyznačené parkovacie miesta tak, že nesplňujú zákonné normy 

VMČ žiada preveriť či je alebo nie je označenie parkovacich miest v súlade so 

zákonom. 


Požiadavka č. 385/4115 - požiadavka vo veci výrnbu stromu na ulici 17. 

novembra pri Hviezde - opätovná požiadavka. ( Kernl'ová, Straková) 

Naklonený strom na výrub. 
VMČ žiada vysvetlenie k stanovisku ku výrnbu, ktorý bol daný občanom. 

Požiadavka č. 386/4/15 - požiadavka vo veci rozhodovania o oreze a výrube 
stromov. (Kernl'ová, Straková). 
Kto a ako rozhoduje na MsÚ o výrube, oreze a veľkosti orezu. 
VMČ žiada menovite uviest' aoboznámit'. 

Požiadavka č. 387/4/15 - požiadavka vo veci zaradenie ulice K amfiteátrn na 
čistenie a zimnú údržbu. (Kernl'ová, Straková). 
Termín realizácie osadenia stlpikov pri Hviezde bol 15.10.2015 dodnes nebol 

realizovaný, prečo. 


VMČ žiada odpoveď, prečo nebol termín dodržaný a kedy sa pristúpi 

k náhradnému termínu realizácie. 


Požiadavka č. 388/4/15 - požiadavka vo veci osadenia košov. (Kernl'ová, 

Straková). 

Bolo by vhodné osadiť koše odpodjazdu od Hviezdy ku trati. 

VMČ žiada ak je to možné, osadit' koše do vnútrobloku a zaradiť ich aj do 

čistenia. 


Požiadavka čo 389/4/15 - požiadavka vo veci suchých konárov, poškodených 

stromov na ulici Požiamíckej. (Straková). 

Stromy sú napodnuté, suché, neorezané? 
VMČ žiada preverit' a zabezpečiť orez, poprípade výrub. 

Požiadavka Č. 390/4/15 - požiadavka vo veci zlého stavu Briez pri železničnej 
trati. (Straková). 
Brezy okolo trate sú neorezané, ihliénany napadnuté, bolo by vhodné ošetriť ich. 
VMČ žiada preverit' a zabezpečit' orez, poprípade výrnb. 



Požiadavka l. 391/4/15 - požiadavka vo veci stavu okolo a vo vnútri stojiska 
na kontajnery. (Straková). 
Boxy okolo kontajnerov možno by bolo vhodné odstráni( slúžia teraz skôr ako 

verené wc. 

VMČ žiada preveriťa navrhnúť riefenie spolu sJotto miesta. 


Požiadavka l. 392/4/15 - požiadavka vo veci zlého stavu chodníkov na ulici 
Jarkovej č.25-27. (Bednán'ková). 
Dobrý deň,my obtania 17.novembra &86-92 Vá!' opäťprosíme o riešenie nášho problému 
s brezami nalwľko sme Vás o to prosili už veľa krát naposledy v máji toho roku kedy nám 
bolo povedané. že sa stromy budú orezával. Žiaľ do dnešného dna sa tak nestalo a preto 
Vá!' opäť prosíme o nápravu nakoľko tie vysoké brezy nám spôsobl!iú problémy. Ďalšim 
boľavým problémom je prístupová cesta k naším domom. Ďalej je napadane množstvo 
listla kto to ma zbíerat; ďalej sa pýtame po celej ulici SÚ malé smetné koše plne odpodlwv, 
fliaš, tácok odpizze., 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 riešil: 
Dúfome. že naše pozvanie neodmietnete a spolu to vyriešime. Telefónne čísla sme Vám 
nadiktovali. Ďakujem. 
Posúdit' a zabezpelit' orez, oboznámit' VMČ s výkladom riešenia. Zaradit' do 
plánu opráv vnútroblokovú komunikáciu. Zabezpečit' zvýšenú kontrolu 
čistoty v uvedenej lokalite, vrátane realizácie. VMČ navštívi obeanov. 

3. Požiadavky odstúpené na Mestskú políciu. 

Požiadavka Č. 393/4/15 - vo veci prejazdu nákladných vozidiel a autobusov po 

uvedených uliciach v požiadavke. (p. Keruľová, Straková). 

Vysokošlwláci si v podchodoch a porčiku na ulici 17. novembra pri Hviezde si 

urobili verejné toalety. 

VMČ žiada častejšiu kontrola prlslušnikov MsP. 


Požiadavka Č. 394/4/15 - vo veci poškodenia trávnika od vozidiel na ulici 

Požiarnickej. (p.Straková) 

Ulica Požiarnická 19 zaparkované auta devastujú trávnik. 

VMČ požaduje kontrolu príslušníkov MsP. 


4. Požiadavky odstúpené na Odbor strategického rozvoja. 

Požiadavka Č. 395/4/15 - vo veci zlého osvetlenia. ( p.Haluška) 

Požaduje odstrániť zlé. jedovaté svetlo z LED osvetlenia v jeho okolí. reklamovať 


osvetlenie u zhotoviteľa. 


VMČ navrhuje zvolat' stretnutie občana s kompetentnými. 


5. Požiadavky odstúpené na Odbor územného plánovania 
a stavebného úradu. 

Požiadavka Č. 396/4/15 - vo veci chátrajúcich budov vo VMČ. (p. Daj&). 

Prečo špotia chátrajúce nehnuteľnosti ulicu viď. príloha zápisnice p. Dajča.. 




VMČ požaduje navrhnút' riešenie podľa prfsluJného zákona a odpovedal' 
občanovi a VMČ. 

6. Požiadavky odstúpené na TsMP. 

Požiadavka č. 397/4/15 - vo veci otvorenia bráničky. (VMČ). 
Prečo nie je otvorená bránička pri hlavnom vchode na cintoríne smerom ku 
spodnej časti. 
VMČ žiada Otvoriť bráničku a sprístupnit' vchod občanom. 

Požiadavka Č. 398/4/15 - vo veci revitalizácii zelene na cintoríne.. (VMČ). 
Tuje sú v strašnom odpudzujúcom stave 
VMČ žiada prehodnotit' revitalizáciu. 

7. Preradené požiadavky. 

350/4/15 (patri ODŽPaKS - bola vášmu odboru pridelená v minulosti pod č. 
269/4/15) 

351/4/15 (patri ODŽPaKS - bola vášmu odboru pridelená v minulosti pod č. 
309/4/15) 

352/4/15 (patri ODŽPaKS - oni realizovali uL Vajanského) 
355/4/15 (patri ODŽPaKS - osadenie herného prvku na Pavlovičovo námestie 

kompetencia odd. KS) 
356/4/15 (patrí ODŽPaKS - osadenie herného prvku na Tarasa Ševčenka 

kompetencia odd. KS 

8. Stanoviská VMČ č. 4: 

1. Vvliadanie stanoviska VMČ č. 4 k liadostiam 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 l!revádzkového 
l!asu 

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 
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 nehnuteľnosti ILNP v objekte 
Senátor na UL Hlavntti č.ó7 pre Ladislava Gizelu. ( MII 5901/201 5 č.zaz. 113409, list 
v archive zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Vzhľadom 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. 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom nehnutel'nosti I.NP na ulici 
Požiarníckej č.17. ( Ml15893/2015 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 spoo majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadost' O zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Humanistov KNC 
4070/17 v k.ú. Prešov. (M 1840/2014IBR, č.z 133783 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: Ponechávame na posúdení odborného ú/varu mesta. 
Oboznámiť VMČ. 

5. Vyžiadanie stanoviska VMČ 1:. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
oddelenie majetkovo - právne. 

Žiadost' o zaujatie stanoviska - K odkúpeniu časti pozemkov KNC 9778 a 9808/9 
o výmere 140 m, UL Ku kumštu. (M Ml1468612015 v archive zápisnice). 

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

6. Vyži.adanie stanoviska VMČ č. 4 k l:iadostiam z Odboru správy majetku mesta 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K odpredaju pozemku na ulici Tkáčskej KNC 242. (M 
1824712014, č.z 1341283 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ ponecháva rozhodnutie na majetkovej komisii, či 
uvedený pozemok je lepšie predať alebo prenajať, vzhľadom k dvom žiadateľom 
o pozemok . Odporúčame posúdiť žiadosti oboch žiadateľov v prospech obyvateľov, 
nakoľko pri stretnuti VMČ a prezentácií 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. 



Žiadost' o zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Tkáčskej KNC 242 v k.ú. 
Prešov. (M 16218/2015 list v archive zápisnice). 

Stanovisko VMČ Č. 4: VMČ súhlasí. 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska - K prenájmu parcely na ulici Okružn~ KNC 3263, 
KNC 9808163, KNC 3263 v k.ú. Prešov pre Urbanika , n.O.. (M 16267/2015 list 
v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČč. 4: VMČ súhlasí. 

9. Vyžiadanie stanoviska VMČ čo 4 k žiadostiam zo Sekcie stavebného úradu 
a urbanistikY. Oddelenie hlavného architekta a územného plápovania. 
""iadosť o zaujatie stanoviska k dokumentácii pre územné rozhodnutie na ulici 
Dilongovej - Výstavba domu dôchodcov, Dialyzačného strediska a nefrologickej 
ambulancie. (B/15965/20l5 č. m. 132696/2015 list v archive zápisnice) 

Stanovisko VMČ Č. 4:. Zvážiťna posúdení UNA a informovať v.Mé. 

10. Vvžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam ",Odboru správy majetku mesta 
oddelenie majetkovo - Drávne. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska k zámene pozemkov KNC 1767 k.ú Nižná Šebastová, 
lokalita Ul. Vranovská, za pozemky parc. Č. KNC 6205/15, 6205118,6205/19, 620539, 
K.ú. Prešov, lokalita Budovateľská. (M 12066/2015 list v archive zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ požaduje doložiť upresňujúce informácie.( kto žiada, 
pozemky na mape V}'Šrafované sa nezhodujú s podkladom.) 

ll. 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 Rezidencia 
Sirius - obnova a nadstavba bytového domu parc. č.KN-C 3498 katastrálne územie 
Prešov, dostavba bytových domov Tarasa Ševčenka č.18,20,22,24 v Prešove na 
pozemkoch parc. č.- KN-C 3497, KN-C 3500, k.ú. Prešov.(list v archive zápisnice) 

Stanovisko VMČ čo 4:. v.Mé súhlasí za podmienok dodržania platných regulatívov .. 

V Prešove dňa 18.12.2015 

Ing. Renata F~doréílWJá 
predseda VMC Č. 4 !:~~g':'~-


