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Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 5 - zo dňa 7.09.2015 

Požiadavka Č. 168/5/15 
b) vo veci propagácie historickej pamiatky NKP Solivar 
Pán Vladimír Babin - žiada odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove 
o väčšiu a intenzívnejšiu propagáciu jedinečnej historickej pamiatky NKP Solivar ako jednej 
z pilierov rozvoja cestovného ruchu v meste. 

Odpoveď zaslal PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného 
ruchu v Prešove: 

Pripomienku pána Babina berieme na vedomie. Táto národná kultúrna pamiatka si 
nesporne zaslúži väčšiu pozornosť a propagáciu, preto pri tvorbe propagačných 
materiálov sa budeme tejto téme určite venovať. 

Požiadavka Č. 179/5/15 - vo veci zorganizovania pracovného stretnutia 
VMČ Č. 5 žiada odbor strategického rozvoja - oddelenie riadenia projektov zorganizovať 
pracovné stretnutie poslancov VMČ Č. 5, riaditeľa Slovenského technického múzea 
v Košiciach a Občianskeho združenia Rákociho cesta za účelom prerokovania podania 
žiadosti na obnovu objektu NKP Solivar - Dielne z výzvy MK SR určenej na opravu tzv. 
torzáinej architektúry. 

Odpoveď zaslala Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 
v Prešove: 

Dňa 24.9.2015 na základe telefonického rozhovoru Ing. Magdalény Artimovej 
s Mgr. P. Krajňákom boli dohodnuté nasledovné skutočnosti: 

- Ing. Artimová prekonzultuje so zamestnancom Ministerstva kultúry SR, 
zodpovedným za program "Obnovme si svoj dom" všetky relevantné náležitosti, 
potrebné k zapojeniu sa do citovaného programu vo vzťahu k riešeniu NKP Solivar 
na opravu tzv. torzáinej architektúry. Predbežný termín konzultácie je stanovený na 
28.9.2015 (bol dohodnutý dňa 23.9.2015 na osobnom stretnutí Ing. Artimovej 
s Radovanom Karvaiom - riaditeľom Odboru projektového riadenia). 



- Následne bude zvolané pracovné stretnutie za účasti zástupcov mesta Prešov za 
OSR a ÚPaSÚ, zástupcov Slovenského technického múzea, zástupcov Občianskeho 
združenia Rákociho cesta a zástupcov poslancov mesta Prešov za VMČ 5. 
Predpokladaný termín stretnutia 30.9.2015. 

S pozdravom 

PaedDr. Jozef Smetana 
prednosta MsÚ v Prešove 
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Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 5 - zo dňa 7.09.2015 

Požiadavka Č. 17615/15 
a) vo veci majetkových pomerov súboru domov na ul. Čipkárska 
VMČ č. 5 žiada o zaslanie informácie o majetkových pomeroch súboru domov na ul. 
Čipkárskej (spojnica s ul. Gäpľovou), vrätane priekopy pOZdíž ul. Zlatobanskej 

Odpoveď zaslal JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku MsÚ v Prešove: 

Na zäklade požiadavky vo veci majetkových pomerov súboru domov na Ul. Čipkärskej 
(spojnica s Ul. Gäpľovou), vrätane priekopy pozdíž Ul. Zlatobanskej Väm oznamujeme, 
že pozemky sú vo vlastníctve mesta PreAov. 

Požiadavka Č. 177/5/15 - vo veci kosby parčíka a detského ihriska na ul. Zborovskej 
VMČ Č. 5 žiada o poslednú tohoročnú kosbu parčíka a detského ihriska na ul. 
Zborovskej (konečná MHD). 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Odpoveď tvorí príloha Č. 1 

Odpovede na požiadavkv zo zasadnutia VMČ Č. 5 - zo dňa 5.10.2015 

Požiadavka Č. 18215/15 - vo veci osadenia dopravnej značky 
Pän Vladimír Rusinko navrhuje umiestnenie - osadenie dopravnej značky "Zákaz 
vjazdu cyklistov" pozdíž Solivarskej ulice, nakoľko po novom chodníku jazdia cyklisti 
veľkou rýchlosťou. 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie 
v zmysle § 3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 



zákon) v znení neskoräich predpisov, zaujíma k tejto požiadavke nasledujúce 
stanovisko. Aj cyklisti sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Jazda po 
chodníku nie je dovolená ani motorovým vozidlám ani cyklistom. Osadenie 
dopravného značenia by bolo duplicitou dopravných predpisov. Podfa §8 bod č.7 
vyhlášky Č. 9/2009 ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke "Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla 
nevvznačule zákaz alebo pr{kaz vvplývajúc; zo všeobecných ustanovení pravidiel 
cestne; premávkv . .. Preto nie je potrebné osadiť dopravné značenie na chodník. 

Požiadavka č. 18415/15 
a) vo veci odstránenia opadanej omietky 
Pán Juraj Florek žiada o odstránenie opadanej omietky na schodoch pri pohostinstve 
Samba caffé na ul. Švábskej. 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Opadaná omietka bola odstránená a odpad vyvezený do 30.9.2015. Dokumentácia je 
dostupná na oddeleni komunálnych slufleb. 

b) vo veci orezania a úpravy zelene 
Pán Juraj Florek fiada o orezanie a úpravu zelene zasahujúcej do cyklochodnlka na 
Šváboch a na sídlisku Sekčov (rufa pri zastávke MHD Pavla Horova) a o vyznačenie 
piktogramov na teleso cyklochodníka • zákaz pohybu chodcov Ipreškrtnutý chodecl. 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko. vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Rufa pri zastávke MHD Pavla Horova bola orezaná tak, aby nezasahovala do telesa 
chodníka a cyklocestičky. 

Pofiadavka č. 186/5/15 - vo veci podania Informácie o mofnostl výsadby okrasných 
krikov na majetku mesta 
Pán Štefan Gabol fiada o informáciu, za akých podmienok je mofné vykonať výsadbu 
krikov a umiestniť okrasnú skalku, resp. záhon pred Ich bytovým domom na pozemku 
mesta. 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Na plOCháCh verejnej zelene, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov je zakázané 
svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kry a ostatný materiál. Výnimku povoruje 
správca verejnej zelene. Návrh sadovníckych úprav je potrebné doručiť na schválenie 
v písomnej forme spolu so situáciou navrhovaných výsadieb a Ich presnou 
ipeclfikáciou. 
Žiadame VMČ č. 5 o poskytnutie vyišie uvedených informácii žiadaterovi, pánovi 
Štefanovi Gaboiovi. 

Požiadavka č. 188/5/15 
a) vo veci presunu retardéra 
Pán Miroslav Pekár žiada o presun retardéra zo spodnej časti ul. Kysuckej bližšie ku 
križovatke s ul. Sornobanskou, ako bol pôvodný zámer. 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 



Osadenie spomafovacích retardérov na ul. Kysucká, bolo realizované podfa 
odsúhlasenej PD za účelom upokojenia dopravy na danom úseku komunikácie. 
Rozloženie retardérov vlak nesplnilo svoj účel a opatrenia nedosiahli požadované 
znlženie rýchlosti vozidiel. Zvýlila sa viak hlučnosť i exhaláty. A nespokojnosť 
občanov. 
Dňa 22.09.2014 sa uskutočnilo na základe žiadosti občanov pracovné stretnutie za 
účasti bývalého primátora, poslancov, zástupcov mestského úradu, o prehodnotenie 
dopravného značenia a dopravných zariadení na ul. Kysucká. Na záver pracovného 
stretnutia sa účastnicl dohodli na nasledovnom: 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia na základe záverov 
z pracovného rokovania, oslovi správcu miestnych komunikácii saZúPc, aby 
upravil existujúce osadenie retardérov. Prvý a posledný retardér osadiť v celej 
širke vozovky a retardéry pri križovatke s ulicou Kukučinovou osadiť v celej širke 
pri zastávke MHD, tak ako boli pred realizáciou upokojenia dopravy na Kysuckej 
ulici, čo správca na základe požiadavky zrealizoval. 
Stanovisko MsÚ v Prešove odd. komunálnych služieb v prípade Kysuckej ulice je 
také, že keby spomafovacie retardéry boli na tejto ulici osadené kdekoľvek, budú 
na zlom mieste. 
Osadiť spomafovaci retardér z technického hľadiska ku križovatke je neprípustné. 
Spomafovacie retardéry vadia v súčasnosti samotným obyvatefom Kysuckej ulice 
a zároveň zvyšujú nespokojnosť užívatefom miestnej komunikácie. 
Z dôvodu opakovaných presunov týchto retardérov navrhujeme ich celkové 
odstránenie. 

b) vo veci zjednosmemenia Kysuckej ulice 
Pán Miroslav Pekár žiada o zjednosmernenie Kysuckej ulice resp. iné vhodné rielenie 
vzniknutej situácie na komunikácii, ktorá nespiňa iirkové parametre pre obojsmernú 
premávku. 

Odpoveď zaslal Ing, Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie 
v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k tejto požiadavke nasledujúce 
stanovisko. Zjednosmernenie Kysuckej ulice bolo prerokovávané už niekoľkokrát 
s poslancami, príslušníkmi Krajského riaditeľstva PZ, krajského dopravného 
inšpektorátu a pracovníkmi oddelenia dopravy mestského úradu. Z dôvodu vedenia 
trasy liniek MHD cez Kysuckú ulicu nie je vhodné zjednosmernenie Kysuckej ulice. 
Oddelenie dopravy a životného prostredia nesúhlasí s jej zjednosmemenlm. 

Požiadavka Č. 190/5/15 - vo veci zabezpečenia deratizácie 
Obyvatelia ul. Chalupkovej a Janáčkovej na sídlisku Šváby žiadajú vykonať 
deratizáciu na spojovacom chodníku medzi ul. Chalupkova a Janáčkova (peši chodnik 
vo vlastnlctve mesta Prešov) v oblasti kanalizačného prlklopu, odkiaľ z 3 dier 
vychádzajú hlodavce, ktoré zamorujú okolité záhrady obytných priestorov (viď 
priloha). 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Deratizácia danej lokality prebehla v súlade s harmonogramom v dňoch 07.09. 
20.09.2015. 



Na základe Vášho podnetu bol 07.10.2015 zadaný odbornej firme opakovaný zásah na 

pešom chodníku medzi ul. Chalupkova a Janáčkova. 


Požiadavka Č. 19215115 - vo veci orezania stromov na sídlisku äváby 

VMČ č. 5 žiada orezať stromy nad parkoviskom pri Dorke (MŠ Lomnická) na sidlisku 

äváby; zeleň bráni bezproblémovému parkovaniu vozidiel. 


Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 


Stromy nad parkoviskom pri Dorke (Mä Lomnická) na sídlisku Šváby rastú na parcele, 

ktorá je v správe organizácie DORKA· Centrum pre obnovu rodiny Prešov, ktorú sme 

na situáciu upozornili telefonicky ešte dňa 21.9.2015 a požiadali o zjednanie nápravy 

a zrealizovanie odborného orezu drevín v súlade s platnou legislatívou vo vegetačnom 


obdobi. Podra nám dostupných Informácií bolorez zrealizovaný. 


Požiadavka č. 193/5/15 - vo veci osadenia retardéra na ul. Royova 

VMČ Č. 5 žiada umiestniť retardér pri podchode z ul. Royovej smerom k Mä Važecká. 

Retardér je potrebné umiestniť čo najoptimálnejšie vzhradom na bezpečnosť 


chodcov. 


Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 


Oddelenie dopravy a životného prostredia Odboru dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb Mestského úradu v Prešove, ktoré vykonáva kompetencie 

cestného správneho orgánu v zmysle § 3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. (dalej cestný 

zákon) a určuje na miestnych a účelových komunikáciách dopravné značenie, zaujíma 

k Vašej požiadavke nasledujúce stanovisko. 

Pre zabezpečenie bezpečného priechodu chodcov po chodníku pred bytovým 

domom na Važeckej ulici Č. 2 - 6, ktorý sa križi s jednopruhovou komunikáciou 

z vnútrobloku k MŠ Važecká, je potrebné osadenie dopravného značenia "Pozor 

chodci" pred podchod zo strany vnútrobloku a vyznačenie priechodu pre chodcov. 

Osadenie spomarovacieho prahu (ratardéra) neodporúčame vzhradom k tomu, že 

prejazd vozidiel cez neho spôsobuje verkú hlučnosť a prašnosť, čím by dochádzalo 

k rušeniu obyvaterov prirahlého bytového domu. 

Pre vyriešenie tohto problému bude spracovaný návrh dopravného značenia, ktorý je 

potrebné schváliť Krajským riaditerstvom PZ • Krajským dopravným inšpektorátom 

a následne môže byt' vydané určenie dopravného značenia pre správcu miestnych 

komunikácií. 


Požiadavka Č. 195/5115 

VMČ Č. 5 žiada o stanovisko k umiestneniu oplotenia pri trafostanici v súvislosti 

s výstavbou nového polyfunkčného domu na ul. Sollvarská. 


Odpoveď zaslala Ing. Arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania 

a stavebného úradu MsÚ v Prešove: 


Dňa 10.11.2015 bol telefonicky kontaktovaný p. poslanec Ing. Malaga zdôvodu 

spresnenia vznesenej požiadavky. 

Na základe spresnenia sa jedná o objekt bytového domu na ulici Solivarskej, ktorý 

realizoval Investor TINEA s.r.o. Nová Ľubovňa. 


Uvedené zariadenia sú dočasného charakteru, jedná sa o oplotenie staveniska 

a o dočasné elektrozariadenie pre odber elektrickej energie pre výstavbu. Mesto 

Prešov, stavebný úrad povolil elektrickú prípojku pre trvalý odber elektrického prúdu 




pre bytový dom na ulici Solivarskej. Po napojení VSD a.s. tejto stavby na trvalý odber 

budú dočasné zariadenia odstránené. 

Mesto Prešov, stavebný úrad vyzval telefonický stavebníka, aby sa vyjadril kedy budú 

odstránené dočasné zariadenia. Na základe e-mailovom doručeného vyjadrenia je 

predpoklad pod fa vyjadrenia stavebníka, že tieto zariadenia budú odstránené do 14 

dní. 

V prilohe prikladáme aj vyjadrenie stavebníka. 


Požiadavka Č. 19715115 - vo veci presunu zostatku finančných prostriedkov z rezervy 

VMČ Č. 5 - bežná údržba 

VMČ č. 5 žiada presunút' zostatok rezervy vo výške 4336,58 € do Programu 7, 

Podprogram 7.1 v členeni: 


1. Oprava povrchu parkoviska na Námesti osloboditefov; 
2. Zvodidlo na ul. SuvorovoveJ; 
3. Schodikya zvodidlo ul. Švábska. 

Odpoveď zaslal Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v Prešove: 

Presun finančných prostriedkov vo výške 4336,58 eur z programu 9 na program 7 
bude zrealizovaný na základe pokynu odboru strategického rozvoja, s následným 
rozpočtovým opatrením, ktore je v súlade s uznesením MsZ č. 2112015 zo dňa 
26.1.2015 v kompetencii pani primátorky. 

Požiadavka Č. 198/5115 - vo veci nespokojnosti občanov bývajúcich na Lesníckej Č. 30 
(súbor štyroch bytových domov pri fare) s kontrolami príslušníkov Mestskej polície 
v Prešove zameranými na parkovanie automobilov na trávnatých plochách 
nachádzajúcich sa pred Ich bytovými domami 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov prítomných na 
zasadnutí VMČ, žiadajú mestskú pOlIclu o zhovievavosť pri zistení, resp. pri 
nahlásenl, že obyvatelia danej lokality parkujú na trávnatej ploche, pretože iné miesto 
na parkovanie nemajú. 

Odpoveď zaslal Mgr. Ján Andrejko, PhD., náčelník Mestskej polície v Prešove 

Odpoveď tvorí prlloha. 

Požiadavka č. 199/5/2015 - vo veci zmeny regulativu v územnom pláne mesta 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov žijúcich v súbore 
bytových domov pri fare na Lesníckej Č. 30 a pritomných na zasadnutí VMČ, žiadajú 
o zmenu regulatívu v územnom pláne mesta, a to zmeniť trávnatú plochu pred ich 
bytovými domami na odstavnú plochu s cieľom zabezpečenia parkovacích miest pre 
obyvateľov uvedených bytoviek. 

Odpoveď zaslala Ing. Arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania 
a stavebného úradu MsÚ v Prešove: 

Územný plán mesta Prešov je v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskorších zákonov spracovaný na stupni 
územný plán obce v mierke 1:10 000. Odstavné plochy, ktoré sú súčasťou obytných 
súborov ako ich základná dopravná vybavenosť, sa v takto spracovanom územnom 
pláne samostatne nevyznačujú, sú súčasťou príslušných plôch bývania. Na výstavbu 
parkovacích miest pre obytné domy na Lesnickej ulici nie je potrebná zmena 
územného plánu mesta. 



Poiiadavka č. 200/5/2015 - vo veci vypracovania štúdie na vybudovanie odstavných 
plôch určených na parkovanie 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov žijúcich v súbore 
bytových domov pri fare na Lesnickej Č. 30 a prítomných na zasadnutí VMČ, iiadajú 
o vypracovanie štúdie na vybudovanie odstavných plôch pred ich bytovkami určených 
na parkovanie. 

Odpoveď zaslala Ing. Arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania 
a stavebného úradu MsÚ v Prešove: 

Mesto Prešov v súčasnej dobe prostredníctvom odboru dopravy, energetiky, 
iivotného prostredia a komunálnych služieb zabezpečuje vypracovanie Koncepcie 
parkovania na územi mesta Prešov. Z tejto koncepcie vyplynú ďalšie kroky, ktoré bude 
mesto Prešov realizovať v nasledujúcom období aj v oblasti ďalšej výstavby 
odstavných a parkovacích plôch. 
Požiadavku na vypracovanie štúdie odstavných plôch pri bytových domoch na 
Lesníckej ulici sme na základe požiadavky občanov zaradili do zoznamu 
poiadovaných dokumentácií, ktoré sa budú realizovať podfa výšky finančných 
prostriedkov schválených v rozpočte mesta. 

Poiiadavka č. 207/5/2015 - vo veci poskytnutia ínformácie o stave prípravy a realizácii 
cykloielezničky Sigord 
Pán Juraj Florek iiada o poskytnutíe Informácie o stave prípravy a realizácII 
cykloielezničky smerom na Sigord. 

Odpoveď zaslala Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 
v Prešove: 

Mesto Prešov v súčasnosti spracováva Integrovanú územnú stratégiu udriatefného 
mestského rozvoja (IUS UMR), ktorej spracovanie súvisi s moinosťaml mesta čerpať 
finančné prostriedky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP). Jedným zo špecifických cieľov daného programu je Specifický cief 1.2.2 -
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cykl. 
dopravy). V rámci daného ciera má mesto Prešov záujem čerpať finančné prostriedky 
na budovanie cyklistických ciest a chodníkov a jedným zo zadefinovaných projektov 
je aj realizácia Cykloielezničky • I. etapa. Zatiar nevieme predpokladať, kedy bude 
vyhlásená konkrétna výzva, ale v pripade, keď to bude aktuálne, bude mesto Prešov 
reagovať a pripraví projektový zámer k danej výzve. Vzhradom ku skutočnosti, že 
projektový zámer je súčasťou vyššie uvedenej stratégie, je šanca uspieť v danej výzve 
pomerne vysoká. 

S pozdravom 

PaedDr. Jozef Smetana 
prednosta MsÚ v Prešove 



Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 

M/106592/2015 
Buzgóová 
051/ 3100228 

l ' 

predseda ~~~[Č č. 5 
Mgr. Pete ~rajňák posl,aneck~ chránka č. 20 
MsU i 

.11.2015 

Na základe požiadavky vo veci majetkových pomerov súboru ! domov na Ul. 
Čipkárskej (spojnica s Ul. Gápl'ovou), vrátane priekopy pozdÍž UL zľ tobanskej Vám 
oznamujeme, že pozemky sú vo vlastníctve mesta Prešov. 

S pozdravom 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 



Muránsky Jozef PaedDr. 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Muránsky Jozef PaedDr. Oozef.muransky@presov.sk] 
29. septembra 2015 12:40 
monika.bujnakova@presov.sk 
FW: odpoveď VMČ ·168/5/15 b) 

Posielam vám naše stanovisko vo veci podnetu pána Babina 
J.Muránsky 

Odpoveď na požiadavku VMČ č. 5: 
168/5/15 b) vo veci propagácie historickej pamiatky NKP Solivar 

Pripomienku pána Babina berieme na vedomie. Táto národná kultúrna pamiatka si 
nesporne zaslúži väčšiu pozornosť a propagáciu, preto pri tvorbe propagačných materiálov sa 
budeme tejto téme určite venovať. 

l 

""1 
l 

--



MESTSKY URAD V PRESOVE 

Odbor ekonomiky a podnikania 


Oddelenie dani, poplatkov a podnikania 

Hlavna 73 


08001 Presov 


Vaz. pan 
Mgr. Peter Krajnak 
predseda VMC c. 5 
poslanecka schranka 
Hlavna 73 
080 0 I Presov 

VM list ~islo /20 Mia: NaSe tlslo: Vybnvuje / lillka: PreSov: 

03.08.2015 F/ !3025nO 15 Mgr. Daniel KormoS 03.09 .2015 
a 051 / 3100243 

VEe 

Stanovisko k poziadavke c. 153/5/15 zo dna 03.08.2015. 

Podanie informacie - vo veei zjednotenia prevadzkovyeh casov jednotlivyeh prevadzok 

na sidlisku Svaby. 


Na zaklade Vasej poziadavky c. 153/5/ 15 zo diia 03.08 .2015 vo veei zjednotenia 
prevadzkovyeh casov jednotlivyeh prevadzok na sidlisku Svaby, v ktorej navrhujete 
prevadzkovy cas: pondelok - stvrtok a nedel'a do 22.00 hod. v piatok - sobota do 23.00 hod. 
Yam oznamujeme nasledovne. 

Mestsky urad v PreSove, Odbor ekonomiky a podnikania pripravuje novy mivrh 
VZN 0 urceni pravidiel casu predaja v obehode a tasu prevadzky sluzieb na uzemi m~sta 
Presov, ktory phinuje predlozit' na rokovanie Mestskcmu zastupitel'stvu v Presove v mesiaci 
november 2015. V uvedenom mivrhu VZN navrhujeme v zone s prevamou funkciou byvania 
prevadzkovy cas do 22.00 hod. kazdy den. Toho casu je tento navrh VZN v pripomienkovom 
konani MsU v Presove. 

S pozdravom MESTO PBEio" 
MestskY urad v PreAove 

OOBaR EKOHOMIKY APODNIKAHIA 
080 01 Pre!ov [j] 

lng. Martina Kolarcikova 
veduca odboru 



MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy, zivotneho prostredia a komunalnych sluzieb
 

Oddelenie komunalnych sluzleb
 
Hlavna 73 

080 01 Presov 

ve, pan 
Mgr. Peter Krajiiak 
predsedaVMC c. 5 
poslanecka schranka Mestskeho uradu v Presove 
Hlavna 73 
08001 Presov 

Vas list cislo I zo dna Nase cislo	 Vybavuje I linka Presov 

T12015/4102	 lng. Jezikova 19.10.2015 
051/3100281 

Vee 

Vybavenie poziadaviek zo zasadnutia VMC c. 5 - zo dna 07.09.2015 

Znenie poziadavky: 
Poztadavka c. 177/5/15 - vo veci kosby parefka a detskeho ihriska na ul. Zborovskej 
VMC C. 5 ziada 0 poslednu tohorocnu kosbu parcika a detskeho ihriska na ul. Zborovskej 
(konecna MHD). 

Vazeny pan predseda VMC c. 5,
 
k vyssieuvedenej poziadavke Vam odpovedame nasledovne,
 

Parcik na Zlatobanskej ulici je v sprave Slovenskeho technickeho muzea v Kosiciach,
 
ktoremu Vasu poziadavku najeho vykosenie odstupujeme so ziadost'ou 0 realizaciu kosby.
 

S pozdravom 
r.tl~STO PU.~SOV 

Meslsky urad v Presove 

DOBnR OOPAAVY,IIVOT~EHO PROSlREnJH KOMUH~LMYCK SLUIIE8 

MO 01 Pre~ov [] 

Ot?~ 
Ing. Stanislav Ondirko 

veduciodboru 

Domei sa:
 
Slovenske technicke muzeum v Kosiciach, Hlavna 88, 04001 Kosice
 

Mestsky urad v Presove I Hlavna 731 080 01 Presov I Tel.: +421(51)3100111 I Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sklwww.presov.sk 



From: Artimová Magdaléna Ing. [mailto:magdalena.artimova@presov,sk] 
- Sent: Thursday, September 24, 2015 5:37 PM 


To: monika.bujnakova@presov.sk 

Subject: PN: odpoveď na požiadavku č. 179/5/15 


Pekný deň, 

zasielam Vám odpoveď na požiadavku č. 179/5/15 - vo veci zorganizovania pracovného stretnutia 
VMČ Č. 5 žíada odbar strategického rozvoja - oddelenie riadenia projektov zorganizovať pracovné stretnutie 
poslancov VMČ Č. 5, riaditela Slovenského technického múzea v Košiciach a Občianskeho združenia Rákociho cesta za 
účelom prerokovania podania žiadosti na obnovu objektu NKP Solivar - Die/ne z výzvy MK SR určenej na opravu tzv. 
torzáinej architektúry. 

Dňa 24.9.2015 na základe telefonického rozhovoru Ing. Magdalény Artimovej s Mgr. P. Krajňákom boli dohodnuté 
nasledovné skutočnosti: 

Ing. Artimová prekonzultuje so zamestnancom Ministerstva kultúry SR, zodpovedným za program 
"Obnovme si svoj dom" všetky relevantné náležitosti, potrebné k zapojeniu sa do citovaného programu vo 
vzťahu k riešeniu NKP Solivar na opravu tzv. torzáinej architektúry. Predbežný termín konzultácie je 
stanovený na 28.9.2015 (bol dohodnutý dňa 23.9.2015 na osobnom stretnutí Ing. Artimovej s Radovanom 
Karvaiom riaditel'om Odboru projektového riadenia). 

Následne bude zvolané pracovné stretnutie za účasti zástupcov mesta Prešov za OSR a ÚPaSÚ, zástupcov 

r Slovenské~o technic~ého múzea, zástupcov Občianskeho združenia Rákociho cesta a zástupcov poslancov \ 
mesta Presov za VMC 5. Predpokladaný termín stretnutia 30.9.2015. 

S pozdravom 

Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca Odboru strategického rozvoja 

Mestský úrad v Prešove 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

e-mail: magdalena.artimova@presov.sk 

tel.: 051/3100161, 0904 534 224 
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