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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 4 - zo dňa 04.01.2016 

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

Požiadavka č. 1/41\6 - vo veci poukladaných kameňov po trávnikoch. 
(p.Tršková). 

Prečo na ulici Moyzesovej sú položené kamene po trávnikoch 
VMČ žiada posúdit' Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
a prípadne navrhnúť riešenie na ochranu zelene. 

Požiadavka č. 2/4/16 - vo veci osadenia dopravných značiek na ulici Špitálskej 

(p.Tršková) 

Dopravné značenie na ulici Špilálskej na ulici Konštantinovu. 

VMČ požaduje osadit' dopravné značky v súlade so zákonom. 


Požiadavka č. 3/4/16 - vo veci výskytu potkanov na ulici Hlavnej. ( p.Tršková) 
Čo mieni meSIO chce urobiť s pOlkonmi na ulici Hlavnej, ktoré vychádzajú zo zelene na 
Hlavnej ulici. 
VMČ požaduje zabezpečit' deratizáciu a navrhnút' efektívnejšie riešenie. 

Požiadavka č. 4/4/16 - vo veci bezbariérového prístupu na priechod pre chodcov 
pri Weberovom dome. (p. Hartman). 
Bezbariérový prístup pri Weberovom dome na priechod 
Prečo, ak sa robila rekonštrukcia chodnika, nebol urobený bezbariérový prístup 
ku priechodu pre chodcov 

Požiadavka č. 5/4/16 - vo veci opravy zrezaných gaštanov Pod Wilec hôrkou. 
(p.Dajča). 


Klo a prečo dal zrezať gaštany Pod Wilec hôrkou. 

Odpovedať občanovi a VMČ. 




Požiadavka Č. 6/4116 ~ vo veci opravy ochranného múra. (p.VMČ) 

VMČ4 požaduje navrhnúť riešenie havarijného stavu ochranné/IO múru na uL 

Škultétyho pred rodinnými domami. od križovatky Budova/e/'ská po Radlinského 

V!I.fČ žiada zamdit'op;avu ako havarijný stav. 


2. Požiadavky odstúpené na Mestskú políciu. 

Požiadavka č. 7/4/16 vo veci parkovania vozidiel po trávnikoch na ulici 
Dilongovej. (p.Tršková). 
Park'!vanie vozidiel na ulici Dilongovej k hvezdárni po trávnikoch 
VMC žiada MsP zabezpečiť kontrolu. 

Požiadavka č. 8/4/16 vo veci parkovania vozidiel na nespevnených plochách na 
ulici Špitálskej. ( p.Dajča) 
Stále je problém s vynásaním blala z ulice .'5pitálskei na uNcu KOI1.5tanl[novu. 
VMČ žiada zvýšenú kontrolu MsP. 

3. Požiadavky odstúpené na stavebný úrad. 

Požiadavka Č. 9/4/16 vo vecí vý'stavby bytov na ulici Dilongovej. (p. Tršková). 
Nesúhlas! s výstavbou bytov na ulici Dilongovej na pozemku KN·C 4870/4 k Ú. Prešov, 
VMČ žiada prehodnotit' zvýšenú plánovanú výstavbu v danej lokalite nhl'adom 
k existujúcej rodinnej výstavbe, dodržal' regulatívy ako majú susedné parcely 
resp. regulatív B3 Táborisko. 

Požiadavka Č. 10/4/16 ~ vo veci zvodu vody zo susedného pozemku na pozemok p. 
Jurča ( p.Jurč) 
Problém so slavbou. zvod vody je na moju strechu. 
VMČ žiada informoval' ako je problém so stavbou riešený. 

Požiadavka Č. 1114/16 ~ vo veci rozostavanej stavby. (Bekeč) 


Pri Weberom dome je nedokončená stavba - aká je situácia_ 

Čo je s rozostavanou stavbou pri Weberovom dome. Doručit' kópie podkladov na 

VMČ. 


4, Požiadavky odstúpené na DPMP a,s .. 

Požiadavka Č. 12/4/16 ~ vo veci cien za cestovné lístky. (p. Jurč.) 


Urgencia problému s platbami za MHD zv~vhodnených občanov VMC žiada doručil' 

vyjadrenie DPM? 

Doručil' na VMČ tarify za platby s komentárom. 

5. Požiadavky odstúpené na Odbor správy majetku 

Požiadavka Č. 13/4116 - vo veci vel'kosti a ceny za pozemok. (p.Jurč). 


Problém s vj'll1erou pozemku k odpredaju pre moju osobu, prečo mes/o nieje 

kompetentné sa vyjadriľ k velkosti odpredávaného pozemku. 

VMČ požaduje informáciu o stave zámeny pozemkov 




Požiadavka Č. 14/4/ 16 - vo veci vypracovania dodatku k výstavbe prístreškov. 
( VMČ) 

Vzmysle odpovede na požiadavku 13MsZ/2016/303 vo veci osadenia prístreškov na 
zastávkach MHD v Prešove, zo dňa 3. 12.2016, VMČ4 požaduje vypracoval' dodatok 
k Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach 
a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu 
a reklamy na mestských pozemkoch a zahrnúť stavbu prístrešku MHD na Pavlovičovom 
námestí. 

6. Požiadavky odstúpené na VMČ. 

Požiadavka Č. 15/4/16 - vo veci poukazovania na kvality práce a kontroly práce 
na MsÚ (Osavčuk). 

Nedostal odpovede na 66,100,195,267,284,285.286,298.323,324,425,326,327 

328,329,332,333,334,363.371372,373,374,406,407,408,409,410.41 l. 

VMČ žiada odpovedat'. 


7. STANOVISKÁ VMČ č. 4: 

l. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správv majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti od Prešovskej univerzity o zámenu pozemkov 
k.ú Prešov, lokalita ulica 17. novembra parc. č. KNC 9724/4 za KNC 6616/104. 
(č.Ml18800/20 16, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMC č. 4:. Nemá námietky, ak ostane právo prechodu. 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Od boru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie časti pozemku Č. KNC 9511/32 
v rozlohe 45 m2 na Ul. Radlinského - Štúrova ( M/17937/2016, list v archíve 
zápisnice) . 

Stanovisko VMC č. 4.'. Súhlasí, ak funkčné využítie pozemku nie je v rozpore 
s navrhovaným územným plánom mesta. 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta 
Majetkovo - právne oddelenie. 

Žiadost' o zaujalle stanoviska - K poskytnutiu areálu Skateparku do bezodplatného 
prenájmu za symbolickú výšku I E. (M 1170112016 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: VMČ žiada zvážit' výšku prenájmu a predložil' návrh 
prevádzkovania skateparku, prípadných investícií a údržby. 

V Prešove dňa 29.01.2016 

Ing. Renáta F~dolčíková Ing.IJgr~!/ľft 
predseda VMC Č. 4 sekretáj(Ý~ Č. 4 

http:1372,373,374,406,407,408,409,410.41
http:328,329,332,333,334,363.37

