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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ l. 4 zo dňa 07.12.2015 

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

Požiadavka l. 399/4/15 - vo veci opravy lavičiek a zakúpenie herného prvku. 

(p.Gregová). 

Potiadavka na opravu lavičiek a zakúpenia herného prvku - Šmýkačka . 

VMČ žiada preverit' stav lavičiek, zabezpečiť opravu v rámci predpisov 

BOZP. K hernému prvku sa vyjadrime v nasledujúcich zápisniciach pri 

prerozdelení rezervy roku 2016. 


Požiadavka č. 400/4/15 - vo veci prevzatia ulice Vajanského po oprave. ( 

p.Dajča) 


Ulica Vajanského nedostatky pri realizácii, na ktoré bolo poukazované 
vpredchádzajúcich zápisniciach. 
VMČ žiada odpovedat' vecne ako bola ulica Vajanského prevzatá, či boli pri 
preberaní nedostatky, ak áno do kedy majú byť odstránené. Odpoveď doručiť 
naVMČ. 

Požiadavka č. 40114115 - vo veci poškodenej dlažby pri výjazde z ulice 
Jarkovej na Hlavnú. ( p.Dajča) 
Porfýrová dlažba pri výjazde z Jarkavej ulice nie je stále daná do poriadku. 
Na VMČ doručiť termín do kedy bude opravená porfýrová dlažba. 

Požiadavka č. 402/4/15 - vo veci odklonu ťažkej dopravy. (p. Dajča). 


Po otvorení ulice Kuzmányho nebola odklonená ťatká doprava z ulíc Lesík 

delostrelcov, Holého, Šafárikova. 

Doručiťfaktúry za uvedené práce s popisom opráv na VMČ. 


Požiadavka Č. 403/4/15 - VO veci opravy porfýrovej dlažby. (p.Dajča). 



Ako je to s por.fýrovou dlažbou na ulici Hlavnej, kedy bude opravená. 
Doručit' odpoveď, či bude odklonená t'dká doprava z uvedených ulíc. Ak áno 

tak termín. Odpoveď doručiť na VMČ. 


Požiadavka č. 404/4/15 - vo veci zelenej vlny. (p.Dajča) 


Nebola realizovaná zelená vlna, ktorá bola v meste riešená v minulosti za 100 000 

Sk, kde a ako boli použité finančné prostriedky, 

Ak bola v minulosti riešená zelená vlna, tak doručit' kedy to bolo, aké financie 

boli požité, aká výška a výsledok. 


Požiadavka Č. 405/4/15 - vo veci nespokojnosti pri preberaní chodníka na ulici 

Konštantínovej. (p. Bekeč) 


Chodník ulica Konštantínova som spokojný - nespokojný. 

VMČ žiada informovat' ako bol chodník doriešený. 


Požiadavka č. 406/4/15 - vo veci odstránenej lavičky z Lesíka delostrelcov. ( 

p.Osavčuk) 


Chcem vedieť kde skončila lavička zo zastávky MHD Lesík delostrelcov. 

Navrhujem presun lavičky do šMiky na ulici Sládkovičovej. 


VMČ žiada informáciu kde bola lavička z Lesíka delostrelcov odstránená? 

Lavičku požaduje výbor presunút' do M~ Sládkovičova. 


Požiadavka č. 407/4/15 - vo veci vysvetlenia pojmu v rozpočte. ( p. Osavčuk) 


Vysvetliť vprograme Č. 7 - pojem rutinná štandardná údriba. 

VMČ požaduje vysvetliť v programe č.7 - pojem rutinná štandardná údržba. 

Bežná údržba je v inej položke. 


Požiadavka č. 408/4115 - požiadavka vo veci opravy ulíc v roku 2016. (p. 

Osavčuk) 


Písomne informovať, ktoré ulice budú v roku 2016 opravované za 1.600.000,- é 

Občanovi bude odpovedané na zasadnutí VMČ dňa 4.1.2016. 


Požiadavka č. 40914115 - požiadavka vo veci harmonogramu opráv Hlavnej 

ulice. (Osavčuk). 


Údržba Hlavnej ulice je vo veľmi zlom stave. 

VMČ žiada dodať na VMČ harmonogram opráv ulice Hlavnej na budúci rok 

a zabezpečiť promptnejšie opravy. 


Požiadavka č. 410/4/15 - požiadavka vo veci zriadenia zastávky MHD na ulici 

Plzenskej. (Osavčuk). 


Zastávka MHD ulica Plzenská bude zrealizovaná v termíne? 

VMČ žiada osadiť a informovať. 


Požiadavka Č. 411/4/15 - požiadavka vo veci osadenia kvetináčov na 

zabráneniu parkovania.( Osaviiuk). 

Námestie legionárov je parkovisko, prečo tam neboli osadené kvetináče. 


VMČ ž.iada doručiť návrh riešenia na zabezpečenie dopravnej disciplíny 

v uvedenej lokalite, prípadný termín realizácie a do vyriešenia problému. 


Požiadavka č. 412/4/15 - požiadavka vo veci osadenia retardéra. (Hartman) 



Osadiť retardér na ulicu Baftovú. 

VMČ uada navrhnú.' riešenie Odbor dopravy.( napr. prah, značka STOP 

atd'.) 


Požiadavka Č. 413/4115 - požiadavka vo veci stekania vody po daždi. (p.Marek 

Juraj). 

Pavlovičove námestie 19-21 steká voda pri daždi z celého Pavlovičového námestia. 

Po daždi je tam mláka IO-15m, pretrváva po daždi aj 4-5 dní. vid: príloha č.1 


VMČ žiada preveriť, navrhnúť riešenie problému. Oboznámiť VMČ. 


Požiadavka č.. 414/4/15 - požiadavka vo veci rozbitej cesty vo vnútrobloku 
Pavlovilovo námestie. ( Marek Juraj) 
Vnútrobloková cesta Pavlovičovo námestie 12-21 je rozbitá. 
VMČ uada preveril', navrhnúť riešenie problému. Oboznámiť VMČ. 

Požiadavka č. 415/4/15 - požiadavka vo veci poškodeného chodníka. (Marek 
Juraj). 
Chodnik Pavlovičove námestie na Štefánikovu vedľa galérie je poškodený. 

VMČ požaduje opraviť ako havarijný stav. 


Požiadavka č. 416/4/15 - požiadavka vo veci poškodeného chodníka UL 

Štefániková. (Marek Juraj, Podrazová). 

Chodnik vedľa Tesca v dezolátnom stave. 

VMČ žiada opravu pre havarijný stav uvedeného chodníka. Oboznámiť VMČ 

ako sa bude problém riešit'. 


Požiadavka 11. 417/4/15 - vo veci doplnenia chýbajúceho zábradlia. (p. 
Osavčuk). 


Doplniť zábradlie na Hollého ulici. 

VMČ žiada zabezpel!it' doplnenie zábradlia v uvedenej lokalite. 


2. Požiadavky odstúpené na Mestskú políciu. 

Požiadavka 11. 418/4/15 - vo veci parkovania moto vozidiel po trávnikoch a v 

zákaze. (p.Bekeč). 


Ulica Špitálska je urobená, vozidla parkujú na trávniku a ničia ho, zároveň 

parkovania na ulici Kováčskej. 


VMČ žiada kontrolovaťa riešiťparkovanie na uliciach Špitálska a Kováčska. 


Požiadavka č, 419/4/15 - pouadavka vo veci nezákonného parkovania na 

Námestí legionárov.( Osavčuk). 


Námestie legionárov je parkovisko, prečo tam neboli osadené kvetináče, prečo 


tam parkujú motorové vozidlá. 

VMČ žiada kontrolu zo strany MsP do vyriešenia problému 

Požiadavka č. 420/4/15 - vo veci parkovania voz. V ZZ na ulici Požiarníckej. 
(p. Hartman). 

Požiarnická je značka ZZ porkujú tam vozidlá. 

Kontrola MsP - riešít' - informovat' VMČ. 




Požiadavka č. 421/4/15 - požiadavka vo veci parkovania v ZZ pri prevádzke 

Florida. (Bartman) 

Požiarnic!rá pri prevádzke Florida parkujú vozidla v ZZ 

VMČ žiada kontrolu zo strany MsP - riešiť - informovat' VMČ. 


Požiadavka l. 422/4/15 - požiadavka vo veci parkovania moto vozidiel po 

chodníkoch. (Osavčuk). 


Roky rokúce poukazujem na parkovanie áut na našich uliciach. 
VMČ žiada MsP zvýšená kontrola parkovania moto vozidiel po chodníkoch. 

Požiadavka č. 423/4/15 - požiadavka vo veci milených zelených plôch. 
(Osavluk). 
Lúky a pasienky sú lepšie upravené, ako verejná zeleň v obvode Č. 4. 

Osadenie prvkov na zabránenie prejazdu, doplniť zeleň a zvýšená kontrola 

MsP. 


Požiadavka č. 424/4/15 - vo veci zriadenia retardéra • ( p.Sabol) 

Vážená pani poslankyňa, bol by som rad, keby ste nám pomohla zabezpečiť osadenie 

dopravného retardéra - spomaľovača na Dilongovej ulici v Prešove. 

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

VMČ požaduje aby 0010 navrhnuté riellenie na danej ulici. 


Požiadavka č. 425/4/15 - vo veci riešenia statickej dopravy, realizácie orezu 

a osadenia košov • (VMČ 4 požaduje za oblana p. Danková, Suchanil, 

Bochnovičová) 


Riešiťparkovanie na ulici 17. novembra é.86-92, havarijný stav vnútrobloku, nebol 

zrealizovaný orez stromov brezy, ak je možné osadiť smetné koše k detskému ihrisku. 

VMČ požaduje riešit' statickú dopravu, zrealizovat' orez a osadít' smetné koše. 


Požiadavka l. 426/4/15 - vo veci riešenia statickej dopravy. (VMČ 4 požaduje 

za oblana p. Štrasera ) 

Riešiťparkovanie na ulici 17. novembra č.19-23. 


VMČ požaduje riešiť statickú dopravu. 


Požiadavka č. 427/4/15 - vo veci osadenia osvetlenia. (VMČ 4 p. Fedorlíková ) 

Osadiť chýbajúce osvetlenie pri prevádzke CBA na Pavlovičovom námestí. 

VMČ požaduje osadit' chýbajúee osvetlenie. 


Požiadavka č. 428/4/15 - vo veci osadenia osvetlenia. (VMČ 4 p. Fedorčíková ) 

Chýbajúce osvetlenia OD TESCO ulica lDavná smerom na ulicu Kúpeľnú. 


VMČ požaduje osadit' chýbajúce osvetlenie, smerom k chodníku. 


Požiadavka č. 429/4/15 - vo veci označenia prechodov pre chodcov na ulici 

Budovatel'skej. (VMČ 4 p. Fedorčíková ) 

Ulica Budovateľská chýbajú prechody pre chodcov, kedy budú vyznačené. 


VMČ požaduje označiť. 




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

Požiadavka Č. 430/4/15 - vo veci predlženia rozvodu vody na ulici 17. 
novembra. (p. Jurč). 
Žiadam mesto Prešov o predlženie rozvodov vody pod mestskou cestou až k mojej 
nehnuteľnosti podľa zákona 369/90 o obecnom zriadení. 
VMČ žiada preverit' vakom stave sú rozvody pitnej vody a kanalizácie na 
uvedenej uUci. Ak je to potrebné dostavať, vyčlenit' finančné prostriedky 
a napísat' termin realizácie. 

Požiadavka č. 43114/15 - vo veci nespokojnosti zo stavebným konanim, 

ktorébo je účastníkom. ( p.Jurč) 


List zo staveného konania zo dňa 24.11.2015 - nespokojný z konania, 

VMč žiada preveril' a informovať VMČ. 


Požiadavka č. 432/4/15 - vo veci vybudovania parkovacích miest • (Vlastníci 

bytov 17. novembra) 

Vybudovať parkovacie miesta na 17. Novembra č.19-29. 


VMč žiada vakom stave je stavebné konanie v susedstve nebnutel'nosti p. 

JurČ8. 


4. 	Požiadavky odstúpené na DPMP a.s .. 

Požiadavka čo 433/4/15 - vo veci nespokojnosti so spoplatnením cestovného. ( 
p. Juri:!) 
MHD nespokojnosť s nejednotným a nespravodlivým spoplatnením pre občanov 


v dôchodkovom veku a invalidným občanom. 


VMČ žiada doručit' vyjadrenie DPMP. 


5. Požiadavky odstúpené Odbor správy majetku 

Požiadavka Č. 434/4/15 - vo veci zámeny pozemkov. ( Hubová, Feledíková) 
Opätovná požiadavka na zámenu pozemkov na ulici !jtÚTova 17pri KRPz. 
Podať informáciu ostave vysporiadania pozemkov, pripadne termín zámeny. 

6. 	Požiadavky odstúpené REAL s.r.o. 

Požiadavka č. 435/4/15 - vo veci zakúpenia parkovacícb kariet. (p. Dajča). 


Kde sa dá zakúpiť rezidenčné parkovanie na Pavlovičovom námestí. 

VMČ žiada aby ako správcu parkovania v meste Prešov informoval občana 

aVMČ. 




.. 

7. Požiadavky odstúpené VMC. 

Požiadavka č. 436/4/15 - vo veci neodpovedaných požiadaviek. (p.Dajča). 
Jedin-f:. kto reaguje na požiadavky zo zamestnancov mesta je Mestská polícia. 
VMC žiada a urguje ďallie odpovede pre občana z iných odborov. 

Požiadavka č. 43714/15 - vo veci neodpovedaných požiadaviek. (p.Osavčuk). 
Nedostal som odpoveď na požiadavky: 66, 100. 195, 267, 284, 285, 286, 298. 323. 
324. 425. 326, 327. 328, 329, 332, 333, 334, 363. 

VMč žiada a urguje ďalšie odpovede pre občana z odborov. 


8. Stanoviská VMČ č. 4: 

I. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru sprán majetku mesta, 
Majetkovo. právne oddelenie. 

Jl=- _ 

,iadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti č.84975/2015 k.ú Prešov, lokalita Ul. 
Baštová. ( Ml7070/2015, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMč t. 4:. Nemá námietky ak to nie v rozpore s navrhovaným riešením 
statickej dopravy na území mesta. 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ čo 4 k žiadostiam z Odboru sprán majetku mesta, 
Majetkovo. právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie pozemku Č. KNC 5199/2 na Ul. 

Radlinského (MJI674512015, list v archive zápisnice). 

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

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru sprin majetku mesta 
Maietkovo • právne oddelenie. 

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

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ súhlasi. 

4. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru sprán 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. (MII 7304/20J5 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 spNn majetku mesta 
Majetkovo - právne oddelenie 



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

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

6. VyJiadanie stanoviska VMČ l!, 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 úzenmé rozhodnutie. 

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

V Prešove dňa 21.12.2015 

Ing. Renáta Fedorčlkovf 
predseda VMČ Č. 4 ' 

Ing. Marek Varga 
sekretár VMČ Č. 4 


