
Kičurová Gabriela 

Od: Kičurová Gabriela (gabriela.kicurova@presov.skJ 

Odoslan6: 13. listopadu 201514:32 

Komu: 
Kópia: 

Vargová Ľudmila JUDr.' 

'Dolhá Marta Ing.' 

Predmet: FW: Požiadavky 
Požiadavka č_ 361/4/15 vo veci zámeny pozemkov na Ul. Stúrovej 

stránka l z l 

Majetkový prevod zámeny pozemkov bol predložený do komisie pre disponovanie s majetkom mesta vo februári 2015, kde bol schválený výjazd koi lisie, ktorý sa uskutočnil v marci 
2015. Pri obhliadke komisia rozhodla, že na Ul. M. Nešpora navrhujú odpredať len časť uvedeného pozemku, ata bez chodnlka a zelene medzi chatlníkom a cestou. Tým sa znížila 
výmera o viac ako 300m2, čim vznikol veľký rozdiel vo výmeréch zamieňaných pozemkov, a to cca 500m2. 
Z tohto dôvodu už nie je možná zámená pozemkov bez finančného vyrovnania. Mesto by muselo doplácal' za cca 500 m2 a KR PZ v Preiiove by :>muselo prerokovať aj na MVSR. 
Na základe telefonickej komunikácie s KRPZ v Prešove, do dnešného dňa k tomu nedošlo aj z dôvodu personálnych zmien a neinformovanosti sUI .asných zamestnancov KRPZ. Po 
obdržani vyjadrenia KRPZ k vzniknutej situácii bude táto žiadosť opätovne predložená na zasadnutie komisie pre disponovanie s majetkom mesta. 

Gabriela Kičurová 
odborný referent 
odbor správy majetku mesta 
oddelenie mestského majetku 

Mestský úrad v PreJove 
Ul. Jarková 24 
080 O l Pretov 

tel.č.:OSI/3100226 
email:gabrielakicurova@presov.sk 
www. presov sk 

From: Adam Július Ing. [mailto:julius.adam@presov.sk] 
Sent: Thursday, November 12, 2015 11:21 AM 
To: gabriela.klcurova@presov.sk 
Subject: FW: Poži&davky 

Pozri si požiadavky október, str. 8- zámena pozemkov 

From: Vargová Ľudmila JUDr. [mallto:ludmila.vargova@presov.sk] 
Sent: Thursday, November 12, 2015 8:54AM 
To: Adam Július Ing.;Uchvárová Anna 
Subject: FW: Požiadavky 

Ahoj J. 

Ahojte, posielam Vám požiadavky, Anka Tebe kvoli tomu, že je tam požiadavka zriadenia práva prechodu cez Kmet'ové stromoradie? 

JUDr. Ľudmila Vargová 
Majetkovo-právne oddelenie 
Mestský úrad Prelov 
Jarková 24,080 OJ Prešov 
tel.:OSJ 3100225 
email: ludmila.vargova@presov.sk 
www.presov.sk 

From: Makara Miroslav JUDr. [mallto:mlroslav.makara@presov.sk] 
Sent: Tuesday, November 10, 2015 2:31PM 
To: ludmlla.vargova@lpresov.sk;marta.dolha@presov.sk 
Subject:: FW: Požiadavky 

From: Varga Marek Ing. [mallto:marek.varga@presov.sk] 
Sent: Monday, November 09, 2015 8:38AM 
To: 
asslst@ltsmp.sk;eduard.vokal@lpresov.sk;magdalena.artlmova@presov.slc.;malia.cutkova@lpresov.sk;martlna.kolarcikova@presov.sk;miroslav.ma~ ra@presov.sk;riadltel@presovreal.sk;l 
Subject: Požiadavky 

Dobrý deň, 

z dôvodu, že do dneJného dňa do! lo minimum odpovedi, V;im zasielam v prílohe požiadavky VMČ č.4 za obdobie September, Október. 

S pozdravom 

Ing. Marek Varga 
/.Č. 0513100351 

15.1.2016 



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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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, 

2 

mailto:vvr@dpmp.sk
mailto:sekretaria!@presovreal.sk
mailto:ria.t11tEe!@tsIlJP,sk
mailto:riaditel@PC~.Q)!r~aL
mailto:miroslav.makara@presov.sk
mailto:martina.kolarcikova@presov.sk
mailto:I@presov.sk
mailto:assist@tsDJli".sk
mailto:mailto:marek.varga@presov.sk
http:www.tsmp.sk
mailto:mihalova@tsmp.sk
http:kontajnerov.lp


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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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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MESTO PRESOV
 
Stavebny urad
 

Hlavna c.73, Pr esov PSC 080 01 

• • 
lng. Renata Fedorcikova 
predsednicka VMC C. 4 
Poslanecka schranka 
MsU Presov, Hlavna C. 73 

• • 

V~ ~ Iis! ctslo/zo di13 Nase cislo 
B/18897/201S-Cj 

Vybavuje/linka 

Cajka M. 
~ 051/3100531 

V Presove dna: 

11.1.201 6 

Vee 

Poziadavka C. 357/4/15 vo veci prevadzky Bolix 
- 0 d P 0 V ed' 

Na MsU Presov - Stavebny urad (d'alej v texte len "stavebny urad") bola cds tupena 
poziadavka C. 357 /4/1 5 vo veci prevadzky spolocnosti BOLIX na Ul. Vajanskeho c. 63/A, 
Presov. 

Stavebny urad na zaklade ziadosti Vam zasiela nasledovne stanov isko. 

Stavebny urad konstatuje, ze nenes ie zodpovednost' za obsah internetovej stranky 
sukromnej spolocnosti Lechstav s.r.o. Presov . Zaroveri Vam oznamuj eme, ze do dnesneho 
dna neboJa stavebnym uradorn povolena zmena v uzivani stavby z rodinneho domu s.c. 12661 
na U1. Vajanskeho C. 63/A , Presov na znackov u predajiiu BOLIX na 1. NP a kancelarske 
priestory na 2. NP. Konanie 0 zmene v uzivani vyssie uvedenej stavby je prerusene. 

V pr ipade akychkol'vek nejasnosti, tykajucich sa nasho stanoviska, Yam ochotne 
poskytneme d'alsie inforrnacie pisomnou aJebo ustnou formou. 

'h 
Ing. Jan .I~
 

koordinator us.eku stave ~n eho poriadku
 
povereny zamestnanec mesta
 

Na yedomie : 

1. Mgr. Erika Sebejova, Vajanskeho 63, 080 01 Presov 

ov 8J 



ooo Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Prešove

Iarková č.24
080 01 Prešov

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

Váš ĺist čĺslo / zo dňa:

25.10.201s

Naše číslo:

P/Ls/736/s6

Vybavuje / linka:

Molitoris

Prešov:

06.11.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 _ odpoveď

Prioomienka č,'347/4h.5 - vo veci rastu burinv na oozemku na ulici Levočskei / o.

osavčuk /.

Na Levočskej ulici na spevnenej ploche pred domam č.9 je diera od roku 2011.
Rastie trávo ąko v roku 201L, len s tým rozdielom, že vtedy tąm bol umiestnený reklamný
pútač.
VMč žiada vyzvať majite!'a pozemku na zjednanie nápravy.

Pľíslušníci mestskej polície pľipomienku preverili a zdokumentovali stav, lĺÍory
zodpovedá obsahu pľipomienky. Časť asfaltovej plochy na Ul' Levočskej na chodníku
v dlžke cca, Ż m je poškođenáa čiastočnę aj pľepadnutá.
Šetľením sme zistili, že parce|a č,' 3220lI5 je vo vlastníctvę mesta Prešov.

Na zĺĺklade uvedeného sme opravu chodníka odstupili na odboľ dopľavy, Životného
prostredia a komunálnych služieb na MsÚ v Pľešove' 

"jśTť'ľ^.ńBľf!"'^
S pozdľavom oŁ9' uru".řs?Š'?'o

-aąvĺďłĺanAndľejlío, PhD
řaoelnĺk ľłsP

Na vedomie: organizačno-právnę oddęlęnie MsÚ
osavčuk Emil' K amfiteátru l, Prešov

MlE 6lk

Mestská polĺcia v Prešove l Jarková 24 | 080 01 PíešoV l Tel.: +421 (51\ 77 3? 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E{aiĺ: mestska.policia@prsov.sk l M.presov'sk



ooo Mesto Pľešov
Mestská polícia v Pľešove

latková č,.24 'r'
080 01 Pręšov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č,.4

poslanecká schránka
MsÚ

Váš list číslo / zo dňa:

25.L0.20t5

S pozdravom

Naše číslo:

Ph5/736158

Vybavuje / linka:

Molitoris

Prešov:

06.1.1.2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Pripomienka č.348/4/].5 _ požiadavka vo veci prespávania bezdomovcov
r znařicťnrrnnir \/D / rrnĺč n l ĺnonrlá zl nhrrrrrtalhrr/

Za žĺvým plotom je neporiadok _ matrace _ prespóvojú tam bezdomovci.
VMč žiada prever!ť, riešiť a informovať VMč.

Pľíslušníci mestskej polície venujú aj tejto pľoblematike pozornosť. Avšak
v niektoých pľípadoch si bezdomovci vytvoria pľovizóľne ležoviská na mięstach, kÍoľé
nie sú dobľe viditeľné z verejných pľiestranstiev'

Je to aj pĺípad Ul. Gľęšovej, SDH, Duchnovičovo nám. a pod. Na týchto uliciach
sme osoby, ktoré znęčistili veľejné priestranstvo vyzvali na jeho odstránenie. Nepoľiadok
za sebou upratali, pľíp' sme požiadali oddęlenie komunálnych služieb na MsU v Pľešove
o vypratanie verejného pľiestranstva.

Policajti boli s obsahom pripomienky oboznámení na oľacovnei noľade'' IvĺEśŤo PREŠov
MEsTsxÁ PoLÍcIA

o8o 66 PRBŠov_
Ul. Jarková 24 ul

Ján PhD
MsP

Na vedomie: organizačno_právne oddęlęnię MsÚ

M/t-6lk

Mestská polĺcía v PrešoVe l JaÍková 24 | 080 0'ĺ PÍešov l Tel.: +421 (51\ 77 32 670 l Fax: +42'| (5'|l31 00 354 l E-mail: mestska.poĺicia@presov.sk l W.presov.sk
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Mesto Pľešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Pľešov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMč č,4
poslanecká schránka
MsÚ

Váš list čĺslo / zo dňa:

25'to.20Ĺ5

Naše čĺslo:

P/15/736/5Ż

Vybavuje / linka:

Molitoris

Prešov:

04.Lt.20L5

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoveď

Pripomienka č.343/4/].5 - vo veci preiazdu nákladnÝch vozidiel a autobusov po

uvedenÝch uliciach v požiadavke. / p. Daiča /

Vytljčiť outobusy SAD a iných dopravných spoločností mimo MHD z prejozdu ulíc
Dilongovej, Metodovej, 5lódkovičovej, Moyzesovej a Vajanského.
VMč žiada kontrolovať Zvl pre nákladné automobi!y a autobusy.

Príslušníci mestskej polície vykonávajú kontľolu Táboľiska v pracovné dni
pľavidelne, so Zameraním na riešenie statických dopľavných pľiestupkov. Súěasťou tejto

kontľoly bude aj kontľola zźĺkazuvjazđupre nákladné motoľové v:41'.d'!ą 
l]aWob,ł:y.

ME'sTsKÁ PrDLICĺĺ\
S pozdľavom

Na vedomie: organizačno-právne oddęlęnie MsÚ
Dajča Dušan, Ul. Sládkovičová l0, Prešov

M/E-6lk

o8o ó6 PREŠov_"i]''."ň"käi7j2{'ü

-F(Ąl/'et.W Andľejko, PhD.
náčelník MsP

Meslská polĺcia v Prešove l Jarková 24 l 080 0'l PEšov l Tél.: +421 ( 51)77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 o0 354 l E_mail: mestska.policia@presov.sk l M.presov.sk



cco

Váš list čÍslo / zo dňa:

25.rO.20LS

Mesto Prešov
Mestská polícĺa v Pľešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Naše číslo: Vybavuje / linka:

P/ts/736/s3

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMČ č,.4

poslanecká schránka
MsÚ

Prešov:

04.LL,20L5

tct

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Prinnmipnka č ?44l4l1\ -

Molitoris

rrn rlori nnčknrłpnia trávnika na tl M ov7 iln

Daiča /

IJlica Moyzesovą, bolo by dobré zvóžiť osadenie obrubnĺkov, nakoľko vodiči devastujťl

tróvnik. Zóroveň žiadame kontrolu. V roku 2010 bolo prącovné rokovanie, ktoré prijalo

nejaké zóvery, dodnes však realizócia neprebehla.
VMč požaduje kontro!u parkovania na uvedenej uIici.

Pľíslušníci mestskej polície ľiešia pľiestupky v lokalitę Táboľiska, čoho súčasťou je
aj paľkovanię na zeleni na Ul. Moyzesovej. Najěastejšie sa jedná o paľkovanie v čase
pietnych obľadov na mestskom cintoľínę, kedy pľe nedostatok parkovacích miest vodiči
porušujú ztkon aj takýmto spôsobom aby ich vozidlá netvoľili pľekážku cestnej
premávky.

Mestskí policajti slúžiaci v tomto obvode boli s obsahom pľipomienky oboznámení
a poučení o vykonávaní kontľol s pľijatím ľepľesívnych opatrení. MEsTo PREśov

MEsTsKÁ PĺoLíQA
S pozdravom 08(| 66 P

Ul' Jaĺk
R Ü

PhD
MsP

Na vedomie: organizačno-pľávnę oddęlęnie MsÚ
Dajča Dušan, Ul. Sládkovičová 10, Prešov

Mestská polĺcia v PEšove lJarková 24 l080 01 PEšov lTel-:+42'l {51\77 32670lFaxi+421(51) 31 oo 354 lE-mail: mestska'policia@presov.sk IW.presov.sk



ooo Mesto Pľešov
Mestská polÍcia v Prešove

Iarková, č,.24
080 01 Pręšov

lng. Fedorčíková Renáta
predseda VMč č,.4

poslanecká schránka
MsÚ

Váš list čÍslo / zo dňa:

25.10.2015

Naše čĺslo:

P/15/736/s4

Vybavuje / llnka:

Molitoris

Prešov:

04.ĹL,20L5

Vec : Požiadavka VMč č.4 - odpoved'

Drinnmianlza ř ?Aąl^/1Ę - rrn rrori nnznai crlni nnlicaita ln Ďaiřalho

Pokial' móme informócie, tak bol spustený projekt Poznaj svojho policajta, chcel by som
požiadoť o meno policajta prideleného ną Tóborisko a kontgkt.
Zabezpečiť menný zoznam a kontakty na policaitov pre oblasť Táborisko, doručiť
občanovi na najbližší výbor.

Uvedené berięme na vedomie ananajbližšom zasadaní vyboru mestskej časti bude
občan informovaný pľítomným mestským po licaj tom.

S pozdľavom

PhD.
MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddęlęnię MsU

MIE-6lk

151 p.* l. i) ĺł l: : 'h' ' ':
Mtr,STSKA PIOLILTA

o',9,.u,ĺ.ľľ"ęs8"g

Mgľ

Mestská polĺcia v PEšoVe l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 ( 51\ 77 32 670 l Fax: +42'| (51) 31 00 354 l E-maĺl: mestska'poĺicia@pGsov.sk l W.prcsov.sk



coo Mesto Pľešov
Mestská polícia v Prešove

Jarková č,.24
080 01 Prešov

Ing' Fedorčíková Renáta
predseda VMč č,'4

poslanecká schránka
MsÚ

Váš lisl číslo / zo dňa:

25.10.2015

Naše čÍslo;

P/ts/736/5s

Vybavuje / linka:

Molitoris

Prešov:

04.11..2015

Vec : Požiadavka VMč č.4 _ odpoved'

Prioomienk a č..346/ 4 / 1 s _ oožiadavka vo veci orezania konárov za Stavonro iektom a

neporiadok / o. Podracká l

Prerastené konóre na chodník zo strany Stavoprojektu a upratať neporiodok
VMč žiada vyzvať majitel'a na zjednanie nápravy - odpoved' VMč.

V mesiaci septembeľ 2015 sme odstúpili na oddelenie komunálnych služieb
požiadavku na odstránenie kľovín z chodníka na Duchnovičovom námestí a vyčistenie
mestského pozemku v okolí'

Nakoľko nedošlo k nápľave vykonáme opätovné zdokumentovanie a odstúpenie na
pľíslušné oddelenię.

Spozdravom trĘffi'Ł

PhD.
MsP

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie MsÚ

MIE-6lk

Mestská polĺcia v Preśove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 ( 51\77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 00 354 l E_mail: mestska.poĺicia@presov.sk t W.presov.sk

Mgr
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Mesto Pľešov
Mestská polícia v Pľešove

Iarková č'.24
080 01 Prešov

Ing'Fedorčíková Renáta
predseda VMC č.4
poslanecká schľánka

MsÚ, HIavĺá73

Váš list číslo / zo dňa: Prešov:
3.11.2015

Vec
Požiadavkazo zasadania VMČ č.4 - odpoved'

Požiadavka č.34914/15 _ poŽiadavka vo veci premięstnenia azriadenia poslaneckej

vitríny. (VMČ p.Fedoľčíková)'

Vzhľadom kzničeniu obnovenej poslaneckej vitľíny na uI']7.novembrą, žiadąme premiestniť

opľavenú vitrínu do tokality na Kúpeľnej ulici oproti Trhovisku po dohode s VMČ'

Stanovisko VMč ě.4 _ vpĺč žtada kontrolovat' poslanecké vitríny

Mestská polícia beľie uvedení požiadavku na vedomie. Všetci pľíslušníci boli

oboznámení s touto požiadavkou na pravidelných rozdęleniach.
MEsTo PREŠov

MEs"ľsKÁ PoLÍctA
oEo 66 PREŠov---'il 'ňrtôv7-2z-r

Mgr

Na vedomie: organizačno-právne oddelenie na MsÚ

Naše číslo:

Pĺ15l736/50
Vybavuje / linka:

Compel'

S pozdľavom

Mestská polĺcia V Preśove l Jarková 24 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51r77 32 670 l Fax:. +421 (5í ) 31 00 354 l E_mail: mestska.policia@presov.sk l W.presov.sk



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia strategického rozvoja 


Oddelenie investičnej činnosti 


Hlavná 73 

080 O I Prešov 


Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
Predsedníčka VMČ č. 4 
Poslanecká schránka 
Hlavná 73 

Váš list číslo {zo dňa: Naše číslo: Vybavuje! Ihka Prešov, 

R-1004/2015 Mgr. Grešovái3 100206 27.102015 

Vec 
Odpoveď na požiadavku č. 354/4/15 - vo veci realizácie druhej časti rekonštrukcie 
Pavlovičového námestia 

Vážená pani Fedorčíková, 

na zasadnulí VMČ pani Ondriová vzniesla požiadavku, klorá sa týkala poskytnutia 
informácie. kedy sa bude realizovať druhá časť reknnftrukcie Pavloviéového námestia. 
K uvedenej požiadavke uvádzame nasledovné: 

Na stavbu "Vnútroblok Pavlovičovo námestie 39-41" bola v novembri 2011 
spracovaná projektová dokumentácía tlrmou A.P.H. ateliér, S.r.o., ktorá bola rozdelená na dve 
etapy. Prvú etapu Mesto Prešov zrealizovalo v roku 2013. 

Samotná realizácia druhej etapy (Pavlovičovo námestie 42-45) sekciou strategického 
rozvoja, oddelením investičnej činnosti môže začať len za predpokladu schválenia tlnančných 
prostriedkov na daný účel. V prípade, že budú schválené potrebné tlnančné prostriedky, 
oddelenie investičnej činnosti MsÚ v Prešove zabezpečí projektovú a legislatívnu prípravu 
stavby a následne aj realizácíu ~tavebných prác. 

Mi:';;S'l"O PIU.<:~O" 
Mestský úrad v Prešove 

S pozdravom OOBOR STRATEG'CKÉHO ROZVOJA 

080 O~ Prešov IT 

14ľ 

Ing. Magdaléna Artimová 

vedúca odboru strategického rozvoja 

Na vedomie: 
1. MsÚ Prešov - MsP, Ing. Marek Varga, sekretár VMČ č. 4 

Mestsky !.ifad v Pro!ove I Hlav'la 73 l oec 01 Presov 1 l Te;" +421(51)3100111 i ;:"ax: +421(51)7733665 : E~MaH; mes«).radnic.a@preso'.{skl www.preso\l.so< 

http:www.preso\l.so
mailto:mes�).radnic.a@preso'.{skl
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