
Fecková Iveta 

Od: $arišsky František Ing . Ifrantisek.sarissky@presov.sk] 
Odoslané: 22. januára 2016 13:16 
Komu: iveta.feckova@presov.sk 
Predmet: FW: Požiadavky 

Dobrý deň! 


Zasielam odpovede od TsMP. 

FŠ 

__'M__W_'__"_W'_'W.•___,_' . _ •. _ __ _ _ • 

From: Ing. Mihal'ová Ingrid [mailto:mihalova@tsmp.sk] 

Sent: Friday, January 22, 2016 11:30 AM 

To: frantisek.sarissky@presov.sk ' 

Subject: FW: Požiadavky 


Dobrý deň, 


Posielam odpovede opätovne. 

IM 


From: Varga Marek Ing. [mailto:marek.varga@presov.sk] 

Sent: Friday, November 20, 2015 9: 11 AM 

To: Ing . Mihal'ová Ingrid 

Subject: RE: Požiadavky 


Ďakujem 

Ing Marek Varga 

I.Č. 0513100352 

------_._._- - _._--
From: Ing. Mihal'ová Ingrid [mailto:mihalova@tsmp.sk] 
Sent: Friday, November 20, 2015 7:34 AM 
To: marek.varga@presov.sk 
Subject: FW: Požiadavky 

11. Požiadavky odstúpené na TsMP. 

Požiadavka č. 365/4/15 - VO veci označenia doby pristavanie VOK na jesenné upratovanie. 
(VMČ). 
Na VOK-y umiestniť označenie doby pristavanie kontajnerov počas jesenného upratovania . 

VMČžiada uvedené označenie umiestniťna kontajnery, 

Odpoveď VOK na základe požiadavky VMé označený a to doba pristavenia a 
ukončenia 

Požiadavka Č. 366/4/15 - VO veci prlstavenia VOK na jesenné upratovanie. (VMČ). 
Žiadame pristaviť 3 VOK- Ynavyše, a to: 
1. Pavlovičovo nám. 39-45(garáže okolo plota Materskej škôlky) 
2. Jarková - Baštová 
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3. Štúrova 15 - II (KRPZ) alebo Štúrova 19 - 25 - Budavatel'ská vnútroblok 
VMČ žiada uvedené označenie umiestniť na kontajnery. 

VMČ žiada pristaviť navyše VOK -y na uvedené miesta. 


Odpoved' : Pristavenie vok - ov na základe požiadavky VMČ na ulici Pavlovičovo námestie, 
Jarkova-Baštova, Štúrova zabezpečené, tiež s označením doby pristavenia a ukončenia. 

Požiadavka Č. 367/4/15 - vo veci kontajnerov.lp. Fedorčíková za p. Štiberiovú). 

Ulica ll.nov. 158-168 ďakuje za premiestnenie smetných nádob, ale požadUje nejaké zabrzdenie 

proti ich posunu, nako/'ko sa posúvajú do vešiakov na bielizeň 


VMČ žiada pokúsiť sa a technické riešenie. 


Odpoveď : stojisko na kontajnery plus osadenie obrubníkov ,ktoré zamedzia proti 
pohybu kontajnerov ku vešiakom - zabezpečené foto v prilohe 

7. 	 Požiadavky odstúpené na TsMP. 

Požiadavka Č. 300/4/15 - vo ved uloženia nádob na separovaný zber v lokalite 17. Novembra 

(Kasarda). 

Prečo tam nie sú umiestnené nádoby na separovaný zber. 

VMČ žiada Zvážiť realizáciu umiestnenia kontajnerov na separovaný zber - odpoveď TsMP 
VMČ a občanovi. 

Odpoveď : V rámci investície mesta SUVISlace s vybudovaním parkovacích miest 
a stojiska pre kontajnery na ulici 17.Novembra 142-148 po jej realizácií zabezpečíme umiestnenie 
kontajnerov. 

Ing. Ingrid Mihal'ová 
odborný referent 

Bajkalská 33, 080 01 Prešov 
Tel.: 051177 117 08, 0918870047, fax: 05117494752 
mihalova@tsmp.sk, www.tsmp.sk 

~. ",j "'''~ ."L'",Jd-,H;;

mesto 

From: Varga Marek Ing. [mailto:marek.varga@presov.sk] 

Sent: Monday, November 09,20158:38 AM 

To: assist@tsDJli".sk; ed ua rd. voka I@presov.sk; magda le na.a rtimova@presov .sk: ma ria .cutkova@presov.sk; 


martina.kolarcikova@presov.sk: miroslav.makara@presov.sk; riaditel@PC~.Q)!r~aL~; ria.t11tEe!@tsIlJP,sk; 

sekretaria!@presovreal.sk; sta nislav .ondirko@presov .sk; vvr@dpmp.sk 

Subject: Požiadavky 


Dobrý deň, 
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Z dôvodu, že do dnešného dňa došlo minimum odpovedí, Vám zasielam v prílohe požiadavky VMČ čA za obdobie 
September, Október. 

S pozdravom 

Ing. Marek Varga 
t.Č. 0513100352 

____ Infonnacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 12526 (20151106) ____ 


Tuto spraYU preveril ESET NOD32 Antivirus. 


http://www.eset.sk 


____ Infonnacia od ESETNOD32 Antivirus, verzia databazy 12584 (20151118) _ _ _ _ 


Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus. 


http://www.eset. sk 


_ _ _ _ Infonnacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 12596 (20151120) ____ 


Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus. 


http: //www.eset.sk 


____ Infonnacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 12596 (20151120) ____ 


Tuto spraYU preveril ES ET NOD32 Antivirus. 


http: //www.eset.sk 


____ Infonnacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 12596 (20151120) ____ 


Tuto spraYU preveril ESET NOD32 Antivirus. 


http://www.eset.sk 


____ Infonnacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 12909 (20160122) ____ 


Tuto spraYU preveril ESET NOD32 Antivirus. 


http://www.eset.sk 
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MESTSKY URAD V PRESOVE
 
Stavebny urad
 

Hlavna C. 73, Presov PSC 08001 

Ing. Renata Fedorcikova 
Predseda VMC c. 4 
Poslanecka schranka 
MsU Presov, Hlavna c. 73 

Va ~ list cfslo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/ linka V Presove dna: 

BI j 5717/2015-Ja/228 Ing.Janfcek 31.12.20 15 
051 13100537, kl. 532 

VEe
 
Poziadavka VMC c. 4, pod c. 296/4/15 - odpoved'.
 

Poziadavka c. 296/4/15: - vo veci zleho zarnerania stavby (p. Jure). 

Stavebnernu uradu bola dorucena poziadavka VMC C. 4 pod cislorn 296/4/15 v ktorej p. Jure tvrdi, 
ze bola zle urobena oprava pri zamerani jeho stavby. VMC C. 4 ziada preverit', kto a ako zameral 
uvedenu stavbu a vykonal opravu. 

Po prestudovani tejto poziadavky stavebny urad zistil, ze sa zrejme jedna 0 stavbu rodinneho domu 
na ulici 17. novembra C. 64 v Presove. Stavebny urad nedisponuje informaciarni kto a ako zameral 
stavbu a vykonal opravu. Preto stavebny urad odporuca obratit' sa s touto informacion na OUPresov
katastralny odbor, alebo na opravnerui osobu pre vybrane cinnosti vo vystavbe v zmysle § 46c 
stavebneho zakona - geodeta. 

i?lE ST O PREAov
 
Stavebny urad
 

Hlavna 73
 
S pozdravorn nRO 01 Presov I!J 

log. Jan Jarifcek
 
koordinator iiseku stavebneho poriadku
 

povereny zamestn: nee mesta
 

COl MsUPresov - Stavebny urad 



Muránsk.):, Jozef PaedDr. 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

Muránsky Jozef PaedDr. Uozef.muransky@presov.sk] 
4. decembra 2015 9:38 
marek. varga@presov. sk; renafedorcikova@g mail. com 
FW: Odpoveď na Pož. č. 280/4/15 

na Požiadavku č. 280/4/15- vo veci orezania a výrubu stromov v MŠ a zaradiť ich do rozpočtu na rok 2016 z VMČ č. 
4 zo dňa 3.9.2015 Vám dávame nasledovné vyjadrenie. 

V zriaďovaterskej pôsobnosti mesta Prešov máme školy s právnou subjektivitou a školy bez právnej subjektivity. 
Školy s právnou subjektivitou si práce súvisiace s výrubom stromov vo svojich areáloch riešia z finančných 
prostriedkov z vlastného rozpočtu. 
V prípade škôl bez právnej subjektivity práce súvisiace s výrubom stromov rieši v rámci rozpočtu mesta Prešov 
oddelenie komunálnych služieb, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb Msú v Prešove. 

S pozdravom 
Jozef Muránsky 
Ved.OŠKaCR 
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MESTO PRESOV
 
MESTSKY URAD V PRESOVE
 

Odbor uzernneho planovania a stavebneho ur adu
 
oddelenie stavebneho poriadku
 

Hlavna 73
 
080 01 Presov
 

lng. Renata Fedorcikova 
Predsednicka VMC c. 4 
Poslanecka schranka 
Hlavna 73 08 00 1 Presov 

Vaslist cislo/zo dna Nase cis !o Vybavuje/linka Mesto 
Datum 

1600l/2015-Kc/ SiKoiackovsky J6.11.20 15 

Vee
 
VMC c.4 Poziadavka c. 298/4/15 - odpoved'.
 

Na zaklade poziadavky VMC c. 4 cfslo poziadavky 298/4/15, vo veei terasy pri 
prevadzke Coffe Bar M+M na ul. Plzenskej v meste Presov, zacalo Mesto Presov, ako veene 
a miestne prislusny stavebny urad v zmys1e § 117 zakona c. 50/ 1976 Zb. 0 uzemnorn 
planovani a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebny zakon") v zneni jeho noviel a 
ako organ statneho stavebneho dohl'adu podl'a § 99 pismo b) stavebneho zakona, konat' 
zvo la lo vykon statneho staveb neho do hl'adu. V ramci vyko nu SS D vyp lynu lo d'a ls ie dosetre nie, 
z tohto dovod u Varn oznamujeme ze v termfne do 30 dn! vo veei nie je mozne roz hodnut'. Nasledne 
kroky bude stavebny urad reali zovat' v zm ysle osobitnyc h pravnych predpisov. 

E~ " 
Meslsky urad v Presove r:~ --

OOBOR UlEM~£H O PLAHOVAlUA ASTAYEBHEHOUIWlU lng. arch. Maria Cutkova 
080 01 Pres ov 81 

veduca odboru UP a SU 
hlavny arehitekt mesta 

Na vedomie : 
1. Mesto Presov - Odbor vnutornej spravy a verejnych cinnosti 
2. Mesto Presov - OlTPaSU, oddelenie SP - pre spis 



ccc Mesto Prešov
Mestská polícia v Prešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMč č,.4

poslanecká schránka
MsÚ

Váš list čĺslo i zo dňa

2s.09.2015

Naše číslo:

P/ls/736144
Vybavuje / linka:

Molitoris
PrešoV:

05.10.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Pripomienkp č.28714/15 - vo veciznečisteného pozemk'u pri KmeťoYo'm stromoradí.

p. Dajča:
Medzi Kmeťovým stromoradím a ulicou Hurbanistov za kotolňou DJZ je pozemok bez majiteľa. Je
zarastený nóletovými drevinami a slúži na odhadzovanie odpadu. Z mojej mladosti sa pamiźtóm,

že tam boli zóhrady patrioce k domom, ktoré boti pri výstavbe DJZ zbúrané. Žiadam, aby bot
potvrdený majiteľ a zjednal náprovu. Je viacero spôsobov, ako takýto pozemok využiť'

MsP zistiť majitel'a pozemku a zjednať nápravu.

Príslušníci mestskej polície vykonali šetrenie a skutočnosti zistené na mieste
zdokumentovali. V súčasnosti je vec v štádiu objasňovania, t.j' zisťovanie vlastníka
nehnutelhosti a samotné prejednanie priestupku, nakolko je vlastník podozrivý zo
spáchania priestupku Vzmysle VZN mesta Prešov č.6/2oL0 o čistote mesta a verejnom
poriadku

r1'ĺl . .i ]',-l !}ł<Lĺi. l t'
\lF.S1':ĺĺ. { poĹłcĺ'l

íJbiL! i')l: |,1łIjŚ;ĺlr,,{'| !,'!:ĺ,''.ĺ ''l i!
S pozdravom

án Andrej
áčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ
Dajča Dušan, Ul. Sládkovičová 10, Prešov

MlE 6/k

Mestská polícia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel.: +421 (51)77 32670lFax:+421(51) 31 oo 354 lE_mail: mestska.policia@presov.sk lW.presov'sk



oco Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č.24
080 0l Prešov

Ing. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list číslo / zo dňa:

25.09.ŻoLs

Naše čÍslo:

Phs/736/45
Vybavuje / linka:

Molitoris
Prešov:
05.10.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Pripomignka č.288/4/15 - vo veci parKovania molorových vozidiel na Pavlovičovom
námestí prĺ novootvorenei prevádzke Vináreň -.Bistro / p. Pgdrazová a o. Albertv /.

Parkovanie pred prevódzkou Vinóreň na Povlovičovom nómestíje údajne riešenó'
Po otvorení prevádzky zv'ýšená kontrola parkovania pri prevádzke - MsP.

Príslušníci mestskej polície vykonávajúci hliadkovú činnosť v tejto časti mesta boli
oboznámení s pripomienkou a kontroly budú vykonávať pravidelne popri plnení iných
úloh na Pavlovičovom námestí. #h:j'?,ĺ.ľ,ł'lflr"ĺn

S pozdravom 
Ĺ' t

M án And
ník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ

MIE-6lk

Mestská polĺcia v Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel;+421 (51)77 32670lFax:+421(5l) 31 00 354 lE_mail: mestska.policia@presov.sk lW.presov.sk
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Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Prešove

Iarková č,.24
080 01 Prešov

lng' Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list čĺslo / zo dňa

25.09.2015

Naše číslo:
P/ts/736/46

Vybavuje / linka:

Molitoris
Prešov:
05,10.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Pripomienkp č'28914/15 - vo veci narušovania vereĺného poriadku a nočného kľudu na

stromoradí / p. Bekeč /'

Z Kmeťovho stromorodia dochódza k rušeniu nočného kľudu a to hlavne pred vĺkendom a počas.

Priama odpoved' príslušník MsP _ Kmeťovo stromoradie je preventívne kontroIované
priebežne, ale aj napriek tomu zabezpečia častejšlu kontrolu.

Príslušníci mestskej polície boli oboznámení s nedostatkom. Prítomnosť hliadky na

Kmeťovom stromoradí v piatky a soboty predížime a V niektorých dňoch posĺlnime
prítomnosťou hliadky so služobným psom. 

.l . .

ir,;.- . .,.ĺ.'.. ł".'l'.ł'j:!
S pozdravom g;li t,ĺ_t.ťi(IiŠ''Ý'"a

.J án And , PhD.
náčelník MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ

MIE-'lk

Mestská políciav Prešove lJarková 24 l080 01 Prešov lTel.: +421 ( 5í)77 32670lFax:+421(51) 31 003e lE-mail: mestska.poliđa@pÍesov.sk lW'presov.sk



ooc Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Prešove

Jarková č.24
080 01 Prešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č'.4

poslanecká schránka
MsÚ

Vff{gti$slg/zo dňa: trBÍfJB7ło Vffip6ę/ linra: EtioYzors

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoveď

Pripomienka č.290/4/].5 - vo veci rÝchlei iazdv po Ul. Konštantinovei/ p. Bekeč /.

Vodiči óut jazdia po ulici Konštantinovej zvýšenou ýchlosťou

Požiadať oo Pz Dl za účelom kontroly.

NedodľŽanie ustanoveĺí Zźlkona NR SR č. 812009 Z.z. o cestnej premávky
vodičom motorového vozidla prekľočením rýchlosti jazdy v obci je priestupkom v zmysle
hoľeuvedeného zákona, ktoľý však mestský policajt nie je kompetentný prejednať
a objasňovať.

Na zaklade uvedeného dávame na vedomie túto pripomienku príslušnému
oddęleniu Policajného zboru v Prešove' 

n,,,rr,-l, r.",''o,*);;'or., n

S pozdľavom 0l;t,l ľ'tl l,
U i. -l ark

;<

PhD.
MsP

Na vedomię: oR PZ - oDI v Prešove, Ul. Vajanského č'32, Prešov
organizačno_právne oddelenie MsU

MlE6lk

Mestská polĺcia v Prešove l Jarková 24 l 080 0'ĺ Prešov l Te|.: +421 ( 5'l|77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E-mail: mestska.poliđa@presov.sk l W.pÍe$v'sk
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Mesto Frešov
Mestská polícia v Pľešove

Iarková č.24
080 0l Prešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č.4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list čÍslo / zo dňa:
25.09.2015

Naše číslo:
P/L51736/48

Vybavuje / linka:
Molitoris

Prešov:
06.10.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoveď

Prioomien k a č,.29t/ 4 l t5 - vo veci iazdv oo vnútrobloku 17. Novembra 148.

P. Kasandra _ L7. Novembra L48 deti sa hrajú vo vnútrobloku, motorové vozidló jazdia
po vnútrobloku q ohrozujú deti.

častejšia kontrola MsP.

Príslušníkov vykonávajúcich hliadkovú činnosť v tejto časti mesta sme

oboznámili s obsahom pľipomienky s tým, aby zvýšili kontľolnú činnosť zarneranĹl ĺa
porušovanie zźkazovej dopľavnej zĺaćky, ktorá obmedzuje vjazđ niektoým vodičom
motoroýchvozidięl. 

rytl.:. !.{) ! i.i-s,. 1l

66 R
Ĺl

rín Andľejko, PhD
náčelník MsP

Na vedomie: oľganizačno-právnę oddelęnię MsÚ

M/E-6lk

S pozdravom
j\łŁlj,l

080
UI

Sl\A

Mstská polĺcĺa v Prešove lJarková 24 l08o o'ĺ Prešov lTel-: +421 (51)71 32 670 l Fax: +421 (51) 3í 00 3í l E-mail: mestska.policia@presov.sk lW.presov.sk



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O I Prešov 


_.~.__..... _----

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
predsedníčka VlVlČ č. 4 
poslanecká schránka 

Váš list tislo I 2'0 di'la- Naše tislo; Vyba",!,;je {linka Pra so.... 

R-I004!2015 Mgr Grešová!3100206 30.09.2015 
Vec 
Odpoveď na požiadavk'V č. 292/4/15 a 293/4/15 

Poiiadavka Č. 292/4/15 vo veci opraly vIIútrobloku Pavlol';čovo nám. č. 34-37, 28-30 (p. 
Alberty ap. Tkáčik) 

Na oddelení investičnej činnosti MsÚ v Prešove máme v evidencii investičn}'ch 
požiadaviek zaradenú požiadavku na vybudovanie parkovacích miest vrátane úpravy 
komunikácie vo vnútrobloku na Pavlovičovom námestí Č. 34-37. K dnešnému dňu však na 
túto investičnú akciu neboli v rozpočte mesta Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov a ani 
z rezervy Výboru mestskej časti Č. 4 schválené žiadne finančné prostriedky. Všetky nami 
zaevidované pož.íadavky budeme opakovane posudzovať pri vypracovaní návrhu rozpočtu 
mesta Prešov na ďalšie plánovacie obdobie. V prípade schválenia tlnančných prostriedkov, 
oddelenie investičnej činnosti MsÚ v Prešove zabezpeči legislatívnu prípravu stavby 
a následne aj samotnú realizáciu rekonštrukcie vnútrobloku. 

Do doby realizácie rekonštrukcie vnútrobloku je možné zvážiť stavebné úpravy 
v rozsahu opráv a údržby na komunikácii Pavlovičovo námestie Č. 34-37, 28-30. Zaradenie 
tejto požiadavky do plánu opráv je v kompetencii odboru dopravy, živ. prostredia a kom. 
sl~žieb Ms(; v Prešove. 

Požiadavka č. 293/4/15 - vo véd predížel1ia vodovodného potrubia /la ul. 17. l10vembra 58
M (p. Jurč) 

Mesto Prešov nerealizuje výstavbu vodovodov a kanalizácií v meste z dôvodu, že táto 
činnosť spadá do kompetencie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. a.s. Košice 
(VVS, a.s.). Oddelenie investičnej činnosti MsÚ v Prešove nemá informácie o tom, ako je 
uložené v~dovodné potrubie, ako sú vedené prípojky a ani vakom technickom stave sú. Vo 
veci predlženia vodovodného potrubia a následného zriadenia prípojok k súkromným 
nehnuternostiam na ul. 17. novembra 58-64 Vám odporúčame obrátiť sa priamo na VVS, a.s. 

S pozdravom M ":!'Ii'.'O ll-litIE~~,
Mestsky Crad v Pr8šDJd k. 

ODBOR STRATEGICKÉHO R02VQ~A -1ly 
08001 Prešov'l /, I ,

big. I\fagdalena Artimova 
vedúca odboru strategického rozvo.ia 

Na vedomie: 
I. Msl: Prešov - OVS, organizačno-právne odd. 
2. MsÚ Prešov - OD,ŽP a KS, odd. komunálnych služieb a spoločného obec. úradu 

MeSlsk)i úrad 11 Pre~ove j Hla'má 73 I 080 O' Prešov 1 I Tal,: +421 (51)3100111 I Fax: +421 (51 j7733665 I E-,..,ail: mestc_racníca@pr8scv_sk I www.presovsk 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O I Prešov 


_.~.__..... _----

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
predsedníčka VlVlČ č. 4 
poslanecká schránka 

Váš list tislo I 2'0 di'la- Naše tislo; Vyba",!,;je {linka Pra so.... 

R-I004!2015 Mgr Grešová!3100206 30.09.2015 
Vec 
Odpoveď na požiadavk'V č. 292/4/15 a 293/4/15 

Poiiadavka Č. 292/4/15 vo veci opraly vIIútrobloku Pavlol';čovo nám. č. 34-37, 28-30 (p. 
Alberty ap. Tkáčik) 

Na oddelení investičnej činnosti MsÚ v Prešove máme v evidencii investičn}'ch 
požiadaviek zaradenú požiadavku na vybudovanie parkovacích miest vrátane úpravy 
komunikácie vo vnútrobloku na Pavlovičovom námestí Č. 34-37. K dnešnému dňu však na 
túto investičnú akciu neboli v rozpočte mesta Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov a ani 
z rezervy Výboru mestskej časti Č. 4 schválené žiadne finančné prostriedky. Všetky nami 
zaevidované pož.íadavky budeme opakovane posudzovať pri vypracovaní návrhu rozpočtu 
mesta Prešov na ďalšie plánovacie obdobie. V prípade schválenia tlnančných prostriedkov, 
oddelenie investičnej činnosti MsÚ v Prešove zabezpeči legislatívnu prípravu stavby 
a následne aj samotnú realizáciu rekonštrukcie vnútrobloku. 

Do doby realizácie rekonštrukcie vnútrobloku je možné zvážiť stavebné úpravy 
v rozsahu opráv a údržby na komunikácii Pavlovičovo námestie Č. 34-37, 28-30. Zaradenie 
tejto požiadavky do plánu opráv je v kompetencii odboru dopravy, živ. prostredia a kom. 
sl~žieb Ms(; v Prešove. 

Požiadavka č. 293/4/15 - vo véd predížel1ia vodovodného potrubia /la ul. 17. l10vembra 58
M (p. Jurč) 

Mesto Prešov nerealizuje výstavbu vodovodov a kanalizácií v meste z dôvodu, že táto 
činnosť spadá do kompetencie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. a.s. Košice 
(VVS, a.s.). Oddelenie investičnej činnosti MsÚ v Prešove nemá informácie o tom, ako je 
uložené v~dovodné potrubie, ako sú vedené prípojky a ani vakom technickom stave sú. Vo 
veci predlženia vodovodného potrubia a následného zriadenia prípojok k súkromným 
nehnuternostiam na ul. 17. novembra 58-64 Vám odporúčame obrátiť sa priamo na VVS, a.s. 

S pozdravom M ":!'Ii'.'O ll-litIE~~,
Mestsky Crad v Pr8šDJd k. 

ODBOR STRATEGICKÉHO R02VQ~A -1ly 
08001 Prešov'l /, I ,

big. I\fagdalena Artimova 
vedúca odboru strategického rozvo.ia 

Na vedomie: 
I. Msl: Prešov - OVS, organizačno-právne odd. 
2. MsÚ Prešov - OD,ŽP a KS, odd. komunálnych služieb a spoločného obec. úradu 

MeSlsk)i úrad 11 Pre~ove j Hla'má 73 I 080 O' Prešov 1 I Tal,: +421 (51)3100111 I Fax: +421 (51 j7733665 I E-,..,ail: mestc_racníca@pr8scv_sk I www.presovsk 

www.presovsk
http:rozvo.ia


Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
odbor správy majetku mesta 

oddelenie mestského majetku 

Naše číslo 

M/2015/15422 

Váž. pani. 
Ing. Renáta F edorčíková 
Predseda VMČ č.4 
Poslanecká schránka 
080 O l Prešov 

Vybavuje ! linka 

Mgr. Mako-Martonová 
051/3100217 

Prešov 

29.10.2015 

Odpoveď na požiadavku č. 302/4/15 - vo veci umiestnenia kontajnerov na separovaný 
zber na Kmet'ovom stromoradí 

V súvislosti s požiadavkou č.302/4/15 vznesenou na zasadnutí VMČ č.4 týkajúcou sa 
umiestnenia kontajnerov na separovaný zber na Kmeťovom stromoradí, kde VMČ č.4 súčasne 
žiada o odpoveď TsMP Vám oznamujeme, že k uvedenej požiadavke sme požiadali 
o stanovisko Technické služby mesta Prešov a.s., ktoré sa budú touto požiadavkou zaoberať. 

S pozdravom 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

Na vedomie: 
l. Ing. Renáta Fedorčíková, predseda VMČ č.4 
2. MsÚ Prešov- MsP, Ing. Varga, sekretár VMČ č.4 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov\ T0l.. +421(51)3~t80111 l Fax. +42~!.5/!)~'7336651 E~ma1l. mesto radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Váš list číslo ! zo dňa 

Vec 

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
odbor správy majetku mesta 

oddelenie mestského majetku 

Technické služby mesta Prešov a.s. 
p. Haltmanová 

Naše číslo 

M/20 15115422 

Bajkalská 33 
080 O l Prešov 

Vybavuje l linka 

Mgr. Mako-Martonová 
051/3100217 

Prešov 

29.10.2015 

Žiadost' o stanovisko k požiadavke č. 302/4/15 - vo veci umiestnenia kontajnerov na 
separovaný zber na Kmeťovom stromoradí 

Odboru správy majetku mesta bola odstúpená na riešenie požiadavka VMČ č.4. Keďže 
Vaša spoločnosť zabezpečuje rozmiestňovanie kontajnerov na separovaný zber, žiadame Vás 
o zaujatie stanoviska k predmetnej požiadavke. 

Požiadavka č.302/4/15 - VMČ č.4 žiada zvážit' realizáciu umiestnenia kontajnerov na 
separovaný zber - odpoveď TsMP. 

S pozdravom 

Na vedomie: 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

l. Ing. Renáta Fedorčíková, predseda VMČ č.4 
2. MsÚ Prešov- MsP, Ing. Varga, sekretár VMČ č.4 

Mestský úrad v Prešove i Hlavna 731080 01 Prešov l Tel +421(51)3100111 i "ax .. +421(51;77336651 E-ma1l: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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