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Privítanie hostí 	 ._

2. Informácia o stanoviskácIr Mestskélro úradu v Prešove 
3. Požiadavky občanov 
4. E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. Stanoviská VMČ 4 
6. Požiadavky poslancov VMČ 
7. Záver 

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

Predsedníčka VMC Ing. Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch. ktoré 

prichádzajú na vedomie pre VMČ. Najbližšie zasadnutie výboru je 07.03.2016. 


Požiadavky prítomných občanov 

1. 	 P. Dajča, OZ Táborisko 
I. Navrhujem v našom meste prijať VZN, ktoré obmedzuje vjazd automobilov do mesta, 

alebo časti mesta a to v systéme podla Eév a to v párne dni párne Eév, nepárne dni 
nepárne Eév, ako to majú aj v niektOlých zahraničných mestách. 

2. Nakol'ko v médiách čoraz častejšie dochádza k zverejňovaniu správ o požiaroch, bolo 
by vhodné prijať VZN, ktoré by pojednávalo o revíziách v nájomných bytoch , ktoré 
spravuje mesto Prešov. 

Stanovisko VMČ é. 4 

I. VMé, žiada o vyjadrenie odbor dopravy. 
2. 	 VMé žiada o vyjadrenie odbor majetku. 

3. 	 P. Emil Osavéuk, K amfiteátru 
I. 	 Systém odpovedí od 1.9.2015 nie je účinný. 

2. 	 Nedostal som odpovede na požiadavky č. 66.100,195,267,284,285,286,298,323,324, 

425,326,327,328,329,332,333,334,363,371,372. 373,374.406,407,408,409,410,411 


3. 	 Dať do pôvodného stavu zdevastovaný verejný trávnatý porast na ulici Masarykovej 
v Prešove. 

F -	 MsÚ/SP-O I/2611 
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Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	 Zabezpečiť odpovede. 
2. 	 Doplniť neodpovedané požiadavky 
3. 	 Zabezpečiť úpravu plochy. 

4. 	 Benetinová,17.novembra 

l. 	 Žiadajú úpravu vnútrobloku 17. novembra č.116 -120. 
2. 	 Chodník vo vnútrobloku zanikol po úprave plochy v roku 2006, treba ho nanovo 

vybudova( Fotodokumentácia bola dodaná na odbor dopravyana.!VS s. r.o .. 
3. 	 Vstúpiť do jednania s Vodohospodárskym podnikom, aby prišli vyčistiť korylO Torysy. 
4. 	 Vyústenie Mlynského náhon u je nebezpečne ukončené. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l . VMČ žiada zaradi( 
2. VMČ žiada preverit; komu patrí priestor podchodu, kde tiež pokračoval uvedený 

chodník, ak je chodník zakreslený zaradiť ho plánu opráv - výstavby. 
3. Priama odpoveď p. Ing. Kužma, ktorý požiada o vykonanie čistenia. 

F -	 MsÚISP-OI 12611 
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4. Priama odpoveď p. Ing Kužma, po Mlynskom náhone je plánovaný cyklistický 
chodník. 

5. 	 Cyril Jurč, 17. novembra 

l . Prosí Ing. Kočiša aby ukázal aspoň jednu súkromnú vodomernú šachtu, ktorá je 
umiestnená pod Mestskou komunikáciou. Nesúhlasí s odpoveďou MsÚ o predlžení 
vodovodu, žiada zvolaťjednanie. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l . 	 VMé žiada zvolaťjednanie a pokúsiť sa nájst' riešenie. 

6. 	 Ze/inková, Východná 

l. 	 Žiada opraviť chodníky na ulici Východnej od Rusínskej smerom k Tescu pri 
rodinných domoch. 

2. 	 Ulica Dostojevského je len do polovičky cesty osvetlená, žiadame doplnit' osvetlenie. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 VMé žiada zaradiť opravu chodníka do plánu. Ak sa zvýšia finančné prostriedky po 
VO, opraviť chodník aspoň jeho čast 

2. 	 VMČ žiada doplnit' osvetlenie ulice. 

7. 	 Bekeč Bartolomej, Konštantínova 

l. 	 Stále je problém s vynášaním blata z ulice Špitálskej na ulicu Konštantínovu. 
2. 	 Komu patrí nespevnená čast 


Stanovisko VMČ Č. 4 


l. 	 VMČ žiada zvýšenú kontrolu MsP' 
2. 	 Určit' majiteľa pozemku, ktorý nie je spevnený. 

8. 	 Varga, Sovič, Sovičová, Chovanec, Ul. Jarková 

1. 	 Problém pri štúdii riešenia ulice larkovej, kde je predpoklad zrušenia parkovacích 
miest podľa aktuálnej štúdie. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 VMČ žiada pri plánovanej rekonštrukcii ulice larkovej ponechaťparkovacie miesta, 
aby nedošlo k narušeniu podnikatel'ského prostredia. 

F - MsÚ/SP-O 1126/1 
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9. 	 Haluška Vajanského 

1. 	 Je preh/'ad tak ako pri doprave, kde parkujú moto vozidlách aj Io koľko tudí chodi po 

chodníkoch. 


2. 	 zlý slav chodníkov pred cintorínom na ulici Krátkej - Moyzesovej, dá sa IO zaradiť do 
údržby a opráv. 


J Dostal som odpoveď z mesIa, že chodníky nad 50 m sa majú rieši/' dlažbou. 

4. 	 Čo je Io súvislá oprava povrchu. 
5. 	 Plzenskáje zvlnený chodník, ktorý bol nedávno ukončený. 
6. 	 Je možné a bolo by vhodné po rekonštrukcii chodníkov, prizvať domových dôverníkov 


ku kolaudácii stavby. 

7. 	 Je možné zvolávať nejaké výjazdové rokovania s občanmi. 
8. 	 Veta rokov na ulici Svätoplukovej nesvieli va na hoteli Berger - Viktória. 

Stanovisko VMC č. 4 

l. 	 Priama odpoveďp. Ing. Kužma , momentálne nie je, ale rála sa aj s takou štúdiou do 

budúcnosti. 


2. VMČ žiada zaradiťdo zoznamu bežnej údržby. 

J Priama odpoveďp. Ing. Kužma, nieje to pravidlo. 

4. 	 Priama odpoveď P. Ing. Kužma, je to súvislé pokrytie cesty celistvou vrstvou. 
5. 	 VMČ žiada reklamáciu diela, akje v reklamačnej lehote 
6. 	 VMČ žiada zaujať stanovisko od zadávate/'a. 
7. 	 VMČ uvedenú požiadavku zistí a odpovie na nasledujúcom zasadnulí. 
8. VMČ žiada osloviť majiteľa a dodávateľa osvetlenia, príslušným správcom Va. 

10. Chudá, Jarková. 

l. 	 Problém Ponorka najhoršie mesiace sú február a marec, dálum 8.2.2016 je otváracia 

party pre vysokoškolákov. 


Stanovisko VMC č. 4 

l. 	 VMČ žiada MsP o zvýšenie konrroly v uvedených lermínoch. 

JJ. Katuščák, 

l. 	 Navrhuje výmenu va za teplé biele svellá a nie za neutrálne biele t.j. pod 3000 K a nie 

ako teraz 4000 - 4500 K. 


2. 	 Chýba manuál verejných priestorov, kedy bude. 

Stanovisko VMC č. 4 

1. 	 VMČ žiada prehodnotiť výber Va. 
2. 	 VMČ žiada informáciu o uvedenom manuále. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 
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12. Podrawvá, Pavlovičovo námestie. 

l. 	 Ako to bude na Pavlovičom námestí so zastávkou MHD. 
2. 	 Znečistené Kmeťovo stromoradie od divadla po schody ulica Metodova. 
3. 	 Pavlovičovo námestie je novinový stánok, nie je fimkčný už zhruba pol roka, je možné 

tento stánok odstráni( 
4. 	 Ako je to s prevádzkou Bistro na Pavlovičovom námestí. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	 Priama odpoveďp. Ing. Fedorčíková, problém sa rieši, vjanuári VMČ dal požiadavku 
na otvorenie zmluvy s dodávate/'om zastávok MHD a zaradiťpredmetnú zastávku do 
plánu na r. 2017. 

2. 	 MsP zvýšiť kontrolu, častejšie vysypávat' koše. 
3. 	 Vyzvať majitel'a k náprave alebo k odstráneniu stánku. 
4. 	 Priama odpoveď p. Ing. Fedorčíková - MÚ zadal podmienky na odstránenie 


nedosta/kov. 


/3. Škerlík, Svätoplukova 

l. 	 Poďakoval za údržbu dlažby na ulici Svätoplukovej. 
2. 	 Žiada zaradiť vianočné osvetlenie ulice Svätoplukovej. 
3. 	 Prečo jazdia vozidlá Taxislužby cez ulici Svätoplukova, ak nejdú pre zákazníka, ale iba 

si skracujú cestu. 
4. 	 Prečo nie sú odpadkové koše na ulici Svätoplukovej, je to asi jediná ulica v centre 

mesta, kde nie sú koše 

Stanovisko VMČ č. 4 

1. 	 VMČ berie na vedomie. 
2. 	 Priama odpoveďp. Ing. Fedorčikovej, momen/álneje problém s umiestnením 

kotviacich prvkov, avšak príslušný odbor jednať s majite/'mi budov a zabezpečiť 
osvetlenia na rok 2016 . . 

3. 	 VMČ žiada riešiť uvedený problém, osadením dopravného značenia. 
4. 	 VMČ žiada osadiť koše na ulicu Svätoplukovu a zaradiť ich do harmonogramu vývozu. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k emailovým požiadavkám občallov : 

Mgr. Rastislav Zima, Šafárikova 7, 080 Ol Prešov, Mob.: +421905899591, 

e-mail.: rasto.zima@onlyso.eu 


Čislo: 01022016/01 

V Prešove, dňa Ol. 02. 2016 

Ing.Renáta Fedorčíková 


Predsedníčka VMČ čA 


F -	 MsÚ/SP-O l /26/1 
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poslanecká schránka MsÚ 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 
Žiadost': Zrušenie dopravného značenia ul. Rumanová a vnúlroblok Šafárikova 
Vážená pani predsedníčka, Ing. Renáta Fedorčíková a poslanci VMČ čA. 
Žiadame o zrušenie zákazu vjazdu v oboch smeroch na ul. Rumanova z ul. Moyzesová a ul. Safárikova a 
zákazu odbočovať v ľavo z vnútrobloku ul. Safárikova na ul. Rumanová. 
odôvodnenie 
Zmenou dopravného značenia na ulici Rumanova a vnútroblok Šafárikova dochádza k bezprostrednému 
ohrozeniu života, zdravia, majetku a bezpečnosti obyvateľov bytového domu na ulici J. Hollého 6-12, 
Safárikova 1-21, Rumanová 11-13 a to: 
A: sústredila sa premávka tak chodcov ako i motorových vozidiel na miesto vnútrobloku na ul. J . Hollého 
smerom ~~~kinovu , miesto, ktoré absolútne nieje uspôsobené na takúto premávku a dop.,ravu. 

B: Dochádza k zhoršeniu a obmedzeniu dopravy vnútrobloku Hollého 6-12, Šafárikova 1-21 , Rumanová 
11-13 na základe zákazu vjazdu v oboch smeroch na ul. Rumanová z ul. Moyzesova a ul. Šafárikova, kde 
doprava je smerovaná z ul. Moyzesova na ul. J. Hollého, ktorá je neustále plné preťažená a príjazd do 
vnútrobloku ie dva krát obmedzovaný prehustenou dopravou pri viazde z ul. J. Hollého na ul. Puškinovu. 

F - MsÚ/SP-Ol/26/l 
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Žiadame, aby došlo k odstráneniu dopravného značenia zákazu vjazdu v oboch smeroch na ul. 
Rumanová z ul. Moyzesova a ul. Šafárikova a zákazu odbočovať v l'avo z vnútrobloku ul. Šafárikova na 
ul. Rumanová a v budúcnosti nedochádzalo k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti, života, zdravia a 
majetku llielen obyvatel'ov obytných domov. 

S pozdravom 

Mgr. Rastislav Zima 


Stanovisko VMČ Č. 4 
VMC žiada posúdi!' uvedenú si/uáciu a v prípade potreby navrhnú!' riešenie. 

Stanoviská VMČ č. 4 

I. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o zámenu pozemku parc. č. KNC 1767 k.ú Nižná 

Šebastová za pozemok KNC 6205/ 15, KNC 6205/ 18,6205/19,620539 k. ú Prešov, lokalita 
Ul. Budovatel'ská. (č.M/12066/20 15, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Zvážil' zámenu po s/ránke finančnej a využileľnos/i zpohľadu 
mesta. 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie 

pozemkov KNC č.5063/21 ,5063/22 a 5063/24. (M/8472/2015, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ Č. 4:. VMé súhlasí, ale len s prihliadnu/ím k možnému napojeniu 
z ulice Kuzmányho podľa projektovej dokumen/ácia a využitia predme/ného pozemku. 

Požiadavky poslancov VMČ 

I. P. Ing. Fedorčíková, VMČ4 

}> 	 Žiada Odbor správy maje/ku o posky/nu/ie informácií v rámci " Zmluvy o podmienkach 

výs/avby prístreškov na au/obusových zas/ávkach" uzavre/ou so spoločnosl'ou EuroA WK, 

o (ne)realizácii prístrešku na ul. Vajanského. 

)> 	 Žiada doplnil' sme/né kaše, prípadne umies/nil' koše s väčším objemom v okolí večierok 
a rýchleho občers/venia na ul. 17. novembra z dôvodu zabezpečenia hygieny v tejto 

lokali/e. Zárove/í žiada zabezpečil' kon/rolu dodržiavania čis/oty pred uvedenými 
prevádzkam i, podľa VZN. 

~ Žiada doplniť na existujúce osve/lenie na u. 17. novembra pred večierkami a prevádzkou 

rýchleho občerstvenia dve svellá smerom k chodníku. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 
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~ 	Návrh plánu bežnej údržby MK na rok 2016 (RC'Lerva VMČ 4) dopíňame: 

- chodník Moyzesova -- vstup na cintorín 
- Východná ul. Od Rusínskej k HM Tesco pred rodinnými domami 
VMČ po na cenení rozhodne o konkrétnej realizácii bežnej údržby MK 

,. 	Návrh na rozdelenie investičnej rezervy vo výške 60.000,- € 

Chodníky: 

- PD na rozšírenie chodníka Kováčska, od Hlavnej ulice k Slovenskej ul. 

Parkoviská, resp. spevnené plochy na parkovanie, úprava vmítroblokov 

- PD s realizáciou do 45 000,- € 


- 17. Novembra 70 - 92 vnútro blokové priestory medzi Francisciho a Záborského 
- 17. Novembra vnútro blokové priestory mcdzí Záborského a Kúpeľnou pri 

Hviezde 
17. Novembra vnútroblokové priestory medzi Kúpeľnou a požiarnickou 

- PD s realizáciou do 45 000,- € Štúrova 19 21,33 37, Budovateľská 17 23 - Letapa 
Komunikácie: 
- Pavlovičovo námestie 12 - 21 úprava komunikácie po vykonaní odvodnenia 

vnútrobloku, ktoré bude realizované v r. 2016 

V Prešove dňa 04.02.2016 

" 
'//oLA;Ing. Renáta Fedorčíiová Ing)1är';J< ,qrga 

predseda VMČ Č. 4 ~et~MCč.4 
, 

F -- MsÚ/SP-O1126/1 
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Dušan Dajča, Sládkovičova 10, Prešov 

Pripomienky do zasadnutia VMČ č. 4 na deň 9.11.2015 

MsZ v Prešove prijalo väčšie množstvo VZN, ktoré majú v záverečných 
ustanoveniach uvedené, že za plnenie týchto sú zodpovední: 
I. /zamestnanci MsÚ 
2. I príslušníci MsP 
3. I zamestnanci mestských podnikov 
4. I poslanci MsZ 
Požadujem informáciu o tom, kol'ko podnetov z okruhu týchto povinných 
osôl) bolo prijatých, a ako bolo s tými p,·dnetl"j naJažené. 

Už po niekol'ko zasadnutí nášho VMČ predkladám požiadavky. Za 

ostatných še~ť mesiacov som dostal jedno vyrozumenie k mojej 

požiadavke. 

Požadujem oznámiť, prečo nie sú moje požiadavky riešené, kedy budú. 

Pripomínam, že uznávam aj záporný, ale pravclivý výsledok. 


- Pripomínam, že už niekoľko rokov poukazujem na poškodený železničný 
Nadjazd pod amfiteátrom na ulici pod Táborom. 
Žiadam o oznámenie, v akej polohe je momentálna situácia. 

- Na Hlavnej ulici nám niektoré nelmutel'nosti robia hanbu. Sú to domy 
Hlavná 25 vlastník pravosl.cirkev, Hlavná 57 , hlavne vnútorná časť 
popod ktorú chodia občania na Jarkovú ulicu ~~ dom na Hlavnej 12 ( vo 
vlastníctve PSK) ako aj dom POINT Hlavná 109, ktorého vlastníkom je 
JUDr. Hagyari a ten ešte nie je dokončený a jeho zadný trakt je ako po 
vOJne. 

/'V Prešove 9.11.2015 Dušan Daj ča 
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