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Vec 

Požiadavka Č. 36814/15 zo zasadnutia VMČ č. 4 dňa 09.11.2015 - o d P o ved' 


Na zasadnutí VMČ Č. 4 bola prednesená požiadavka od pána Dušana Dajču, bytom 
Prešov, Sládkovičova iO, týkajúca sa zOdpovednosti za plnenie všeobecne záväzných 
nariadení vydávaných obcou a osobnej zodpovednosti za vybavovanie podnetov prijatých 
mestom Prešov. 

Obec môže vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plni úlohy štátnej 
správy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenie"). Normotvorná činnosť 
obcí je upravená v zákone Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenI v znenI zmien a doplnkov a 
ukladajÚ sa ňou povinnosti fyzickým a právnickým osobám, trvalo alebo prechodne 
zdržiavajúcim sa na ktoromkoľvek území obce. 

Prostrednictvom nariadení obec reguluje spoločenské vzťahy v miestnom meradle. 
ktorými zaväzuje všetkých občanov - bez ohľadu na to, či sa v obci zdržiavajú, trvalo bývajú, 
alebo tadial' len prechádzajú. 

Vo vecnej pôsobnosti mesto Prešov vybavuje podnety- žiadosti, návrhy, pripomienky 
alebo oznámenia fyzických a právnických osôb, ktoré smerujú k tomu, aby mesto vykonalo 
opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti v zmysle platnej legislatívy. 

Prednosta mestského úradu prideľuje na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru 
podnet, ktorý sa týka mestského úradu v zmysle organizačného poriadku MsÚ. Náčelník 
mestskej polície prideľuje na vybavenie pri slušnému organizačnému útvaru podnet, ktorý sa 
týka mestskej polície v zmysle organizačného poriadku MsP. Z vyššie uvedeného vyplýva, 
že podnet musí vybaviť príslušný organizačný útvar do 30 dní, za ktorý je vecne a osobne 
zodpovedný príslušný vedúci odboru MsÚ, ktorému bol podnet pridelený. Obdobne to platí aj 
pre vybavovanie podnetov mestskou poIfMEST~ PREŠO'" 

Mestsky urad v Prešove L;:) ./
ODB • ./S pozdravom OR VNUTORNEJ ~PRAvy . • 

Právne oddelenie -6J I .z, 
080 01 Prešov l 'r ~ J-/ 

Ing. Eduard Vokál 

vedúci odboru vnútornej správy 


Na vedomie 
Dušan Dajča, Sládkovičova iO, Prešov 
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Vaz. pani
M gr. Z uzana Jurcova
M at ice slovenskej e .6
080 0 I Presov
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R- C;{ifl 12016 lng. B. Koeis/3100220 13.01. 201 6

Vee

Odpovcd' na iiadost' 0 predii enie mestskeho vodovodneho potrubia pred domami c. 58, 60, 62,
64 na ul. 17. novcmbra v Prcsove.

Na oddelenie investicnej cinnosti MsU v Presove (d'alej len "OlC") nam bola do rucena Vasa
ziadost' zo dna 04.01.201 6 0 pred lzenie mestskeho vodovodneho potrubia pred domami c. 58, 60, 62 ,
64 na ul. 17. novembra v Preso ve Yam davame nasledujuce stanovisko:

Vasu ziadost' sme prerokovali s ing . Antolom na VVS a.s . zavod Presov. Vodarne trvaju na
svojom povodnom stanovisku s ty m, aby nova vodornerna sachta bola um iestnena na konciterajs ieho
vodovodneho potrubia. Vodorn erna sachta by bola um iestnena pod miestnou komunikaciou a Varni
vybudovana vodovodna prfpojka bu de pod kornunikac iou a bude vedena k Vasmu rodinnernu do mu
v dlzke cca 25m. Z uvedenej vod o mern ej sachty mozu byt' zrea lizo vane aj d'alsie nove vodovodne
pripojky k domom 58,60,62. v jednej ryhe, c im by sa naklady na vybudovanie vodovodn ej pri poj ky
rozdelili aj na ostatnych uzi vate l'ov.

VVS, a.s. Kosice, zavod Presov nesuhlasi s Vasirn navrhorn pred lzenia vodovodneho potrubia,
kde nedojde k narastu novy ch zakaznikov a tyrn pre vodarensku spolocnost' je realizacia Varni
pozadovaneho vodovodneho potrubia neekonomicke,

Mesto Presov nezabezpecuje pre individualnu bytovu vystavbu rozvody vody a je to vec VVS

a. s. Kosice, zavod Presov a odberatc l'a vody .

Pre informaciu uvadza me, ze mesto Presov vystavbu vodovodneho potrubia, ktore nie je

majetkom mesta, z vlastnyc h fina ncnych zdrojov ne financuj e a zvlast' teraz, ked ' nerna dostatok

financnych zdrojov.

S pozdravom a ucto u

.'

ln g. Magdalena Artimova
veduca OSR

Na vedomie:
1. Ing. Ren ata Fedorcikova, predsednicka VM C cA, poslanecka schranka M U
2. VVS, a.s. K osice, zavod Presov, Lcvocska 3, 081 51 Presov
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Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Prešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Vybavuje / linka:

Compel'

Ing.Fedorčíková Renáta
pľedseda VMČ č.4
poslanecká schľánka
MsÚ, Hlavná73

Prešov:

5,1.20t6

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:
P/t6/t48/t

Vec
Požiadavkazo zasadania VMč č.4 - odpoved,

a
J

Straková).

S pozdravom

Na vedomie: organizačno-pľávne oddelenie na MsÚ

I

Vysokoškolóci si vpodchodoch apaľčíku na ul.]7.novembra pri Hviezde si uľobili verejnétoaleý'

ĺłyĺč žtada ěastejšiu kontľolu pľíslušníkov MsP.

Na Vašu požiadavku' bolo odpovedan é už priamo na VMČ. S jej obsahom bolioboznámęní všetci pľíslušníci mestskej polície ľ'ľ"äĹ_';ĺ.i 
' danej lokalite Za účelomzvýšenej pozoľnosti 

.na 
skutočnosti, ktôie sú uvedené ,'p,oziudurJ<e a v záujme zabezpeč,eniaverejného poriadku a čistoty 

'-. "r"1išili 
fľękvenciu konträi v danej lokalite.
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MsP
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MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategickébo rozvoja 
Oddelenie riadenia projektov 
Hlavná 73, 080 O l Prešov 

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčiková 
predsedníčka VMČ č. 4 
Poslaneeká schránka 

Váš list čisto 1zo dňa NaSečislo Vybavuje! linka prešov 

R-132·2240120 16·Dr Dráčová 12.012016 

+421513100124 

zuzanadracova@presov.sk 

Vec Odpoveď na požiadavku č. 395/4/2015 

Pof.iadavka Č. 395/412015 zo zasadnutia VMČ č. 4 - vo veci jedovatého svetla zLED 
osvetlenia v meste Prešov (p.Haluška) 

Mesto Prešov sa v roku 2015 uchádzalo o nenávratný finančný príspevok na podporu 
obnovy verejného osvetlenia miest a obcí v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý spadá pod Minísterstvo hospodárstva SR. 
Na základe úspechu predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, boli tieto financie 
použité na výmenu guľových svietidiel za moderné, energeticky úsporné LEDky, ako aj 
výmenu vybraných rozvádzačov verejného osvetlenia. 

Cieľom tohto kroku bolo najmä šetrenie energie, ČO pri počte l 170 ks vymenených 
svietidiel predstavuje celkom úsporu 67%, keďže príkon jedného svietidla sa zníži z 83W na 
27W, 711íženíe množstva CO2 o 108,49 ton ročne, ako aj následnú finančnú úsporu. 

Následne boli Mestu Prešov pri preberacom konaní doložené aj Európske certifikáty, 
ktoré potvrdzujú, že LED osvetleníe spÍňa podmienky a normy zdraviu bezpečné a ich 
činnosťou nedochádza k TUŠeniu EMC žiadnych rádio frekvenčných pristrojov a zariadení. 
Certifikáty sú súčasťou dokumentácie k projektu. 

LED osvetleníe je omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu, ako aj k ľuďom oproti 
pôvodnému sodíkovému osvetleniu, kde zdrojom svetla bola vysokotlaková výbojka s 
obsahom ortuti, pretože pri LED svietidlách - nevzníká nebezpečný odpad s obsahom 
ortuti. LED svietidlo s presnou optikou nevyžaruje TUŠivé svetlo, má výrazne lepšie podanie 
farieb pri teplote chromatičnosti 4000K a na svoju prevádzku potrebuje o 67 % menej 
energie, takže vlastne znížuje sekundárne tvorbu C02. 

S pozdravom MESTO PItE!Š{i;" A

Mestský úrad v Prešove . 

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA J 

080 01 Prešov ru Ing. Magdaléna Artimová 
vedúca Odboru strategického rozvoja 

MsÚ Prešov 

Na vedomie: 
1. MsÚ Prešov - OVS, Právne oddelenie 
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