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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 1/22 

Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 3. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, konaného dňa 7. marca 2016 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listillY ~~STO n .::šov ~Icstský ur3d v i'r<,~·JVe I 
~r." .p:'u. ~7. IA,~lllr, ""!.- (I'Y/7,/ ! 

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 	 .... :;j.;! H~Dl~ 

0.$\ ' " 1 6 -03- 2016 <~,:
7'tJ

Program: 1\, ľrllot ~ ; 

1. 	 Otvoret/ie a privítaIlie hostí ," l"!", l "" d'!',[ ;OJ", 1.SOg11 201 ~_ 
2. ltiformácia o stalloviskách Mestského úradu v Prešove 
3. 	 Požiadavky občat/ov 
4. 	 E-mailové a písomt/é požiadavky občat/ov 
5. 	 Stat/oviská VMČ 4 
6. Požiadavky poslallcov VMČ 
7. Záver 

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

Predsedníčka VMČ IIIg Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré 

prichádzajú na vedomie pre VMČ. Najbližšie zasadnutie výboru je 04.04.2016. 


Požiadavky prítomných občanov 

1. 	 P. Dajča, OZ Táborisko 
1. Dňa 15,0 7. 2015 došiel list o riešení opravy Hlavnej ulice pri výjazde z Jarkovej ulice 

reklamácia požiadavky. 
2. Stanovy občianskeho združenia Táborisko žiadajú riešiť Dilongovú ulicu v rámci 

zachovanie mestskej časti Táborisko na bývanie. 

Stat/ovisko VMČ č. 4 

1. 	 VMČ žiada o vyjadrenie odbor dopravy 
2. 	 VMČ žiada o vyjadrenie Odbor hlavného architekta. 

2. 	 P. Emil Osavčuk, K amfiteátru 
1. 	 Žiada odstrániť chybu po reklamácii chodníka pred domom p. Bekeča do konca mája 

a nie do konca roka 20/6. 
2. Múrik Grešová - hlavná pri Dukle - opraviť ako havarijný stav. 

Doručené požiadavky mailom: 

3. 	 1. Nedostal som odpoveď na požiadavky: 66, 100, /95, 267, 284, 285, 286, 298. 323, 

324,425, 326, 327, 328, 329, 332,333, 334,363.37/ , 372, 373, 374, 406, 407, 408, 
409, 410, 4/1. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 
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4. 	 Požiadavka Č. 30. Doplni!' smetný kôš na zastávke MHD Lesík de/ostrelcov vedra 
prístrešku. 

5. 	 Požiadavka Č. 31 . Opraviť chodník na ulici pod Táborom. 

Dôkaz: Fono 

Rôzne 
6. 	 Vážená pani predsedníčka, každá zápisnica zo zasadnutia VMČ má hodnoverne 

zaznamenávať skutočný priebeh zasadnutia VMČ Na zasadnutí výboru MČ l. 
februára 2016 vo svojom diskusnom príspevku som poukázal na problémy, ktoré 
v zápisnici neboli uvedené: 

a/Transparentnosť IŠafárikova ulical 
blNeefektívnosť IOkružná 59. Bola porušená finančná 

a rozpočtová disciplínal 
CI Interpelácie lv januári informoval som výbor, že petíciu ktorú 

petičný výbor podal a bola prejednaná 23. septembra 20/5 i za vašej účasti neboli 
splnené podmienky. Výbor MČ je na to. aby prenášal žiadosti občanov na vedúcich 
odborov./ 

diVýbor neinformuje občanov ako bolo naložené z ich 
požiadavkami od a po z. Od l . septembra 20/5 pracovníci MsÚ nie sú povinný 
odpovedať na požiadavky občanov. IViď Informatívnu správu o spôsobe vybavovania 
požiadaviek z 29.2.2016./ 

F -	 MsÚ/SP-OI /2611 
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Stanovisko VMČ Č. 4 

1. 	 VMC žiada uvies!' chodnik do náleži/ého STavu a uvies!' presný termín realizácie v čo 
najkraJšej dobe. 

2. 	 VMC žiada opravil' uvedený múrik z rezervy VMC na bežnú údržbu, sumu na opravu 
pred realizáciou doruči!' na VMC 

3. 	 Doplnil' neodpovedané požiadavky na tieto čisla 66,100,/95,324,363,409,410,425. 
Ďalšie odpovede na požiadavky doruči sekreTár VMC na nasledujúce zasadnutie 
výboru. 

4. 	 Dňa 4.3.2016 som dala preveril: či nie je smetný kôš pod kovovou konšTrukciou s 
ceSTovným poriadkom, ak nie je, Tak som požiadala o doloženie, keďže vznikol v 
minulom roku nový prís/rešok MH. 

5. 	 VMC nedisponuje momentálne finančnými prosTriedkami na opravu, nakol'ko boli 
finančné pros/riedky už prerozdelené na rok 2016. uvedenú opravu zaradíme do plánu 
na rok 2017. 

6. 	 Bod Č. 6 bol prerokovaný na VMC 

3. 	 Kovalčínová, Pavloviéovo námestie 

1. 	 Žiadajú úpravu projekTu Pavlovičovo námesTie II e/apu vid: Príloha č. 2 . 

Stanovisko VMČ Č. 4 

1. 	 VMC žiada posúdil' uvedenú SiTuáciu a v prípade pOTreby navrhnúť riešenie, alebo 
zvážil' pOSTUp podl'a vypracovanej projekTovej dokumenTácie Pavlovičovo námestie 
ll. E/apa, resp. prepracoval' dokumenTáciu podla súčasných požiadaviek a STavu 
nu/nosti riešenia potreby občanov. Jedná sa hlavne o odvodnenie uvedenej časti. 

4. 	 Cyril lurč, 17. novembra 

l. Informoval o stave riešenia stavby v jeho susedstve a o neriešení problému. Nežiada 
zapisanie požiadaviek. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 VMC berie na vedomie. 

5. 	 Bilišňanská, Kúpeľná ulica. 

l. 	 Žiada o príspevok na zasTrešenie eyklos/ojanov pri ZŠ Kúpel'ná . 

Stanovisko VMČ Č. 4 

1. 	 VMC prerozde/ilo na TenTo rok finančné prostriedky. ak sa po verejnom obstarávani 
zvý.fia finančné prostriedky VMC zváži poskytnutie financií na zastrešenie 
cyk/ostojanov. avšak odporúča uvedené prostriedky získať aj z inýeh zdrojov. 

F - MsÚ/SP-O l 12611 
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6. 	 Kaj/lák, Budovateľská 

J. 	 Masarykova ulica cyklistický chodnikje aj nie je chodnik. 
2. 	 Ulica Masarykova č. J7 znečistené verejného priestranstva pred domom. 
3. 	 Námestie 1. mája - zelená plocha je zdevastovaná od občanov. 

Stanovisko VMČ č. " 

l . 	 Priama odpoveď p. Kužma, informoval o projekte a realizácii nového chodníka. 
2. 	 VMČ žiada zabezpeči!' vyčistenie priestranstva zodpovednou osobou. MsP kontrola 

vyzval' osobu na vyčistenie. 

3. 	 VMČ žiada kontrolu, doložit'fotodokumentáciu a priestransfvu nájs!' nové riešenie 
funkčného využitia ( chodník, herný prvok a pod) uvedenej plochy pri maximálnom 
zachovaní zelene. 

7. 	 Hartman, SDH 

J. 	 Pochvala pre pracovníkov, ktorí upratovali SDH 
2. 	 Potreba dodržiavat' prevádzkové hodiny na skateparku, po zatvorení tam z boku chodia 

návštevnici, chcem poprosi!' MsP o kontrolu. 
3. 	 Ak by sa dalo tak v sobotu a v nede/'u nech sa vypínajú na križovatke Okružná -

Požiarnická semafory. 

Stanovisko VMČ č. " 

l. 	 VMČ berie na vedomie. 
2. 	 MsP kontrola. 
3. 	 VMČ žiada o stanovisko a prípadné riešenie nie len v tejto lokalite ale aj v iných 

lokalitách mesta Prešov (napr. Škultétyho - Budovatel'ská, iné lokality VMC) . 

8. 	 Juraj Marek, 

1. 	 Pavlovičovo námestie 12-26 riešiť kanalizáciu na odvodnenie. 
2. 	 Chodník Slovenská Č. 44 poškodený chodník. 

Stanovisko VMČ č. " 

J. 	 VMC žiada informovat~ čije nejaká dokumentácia pre odvodnenie a ak nie je či je 
možné spracoval' a realizovať uvedené odvodnenie. Čiastočná odpoveďpredsedníčky 
VMČ na základe ústnej informácie od pracovníka MsÚ p. Ing. Zvoláreňa. 

2. 	 VMC žiada naplánovať komplexnú rekonštrukciu chodníka. 

9. 	 Forgáč, Maťašovský, Hrabčáková, Vico, Dilollgova ulica. 

1. 	 Na stromoch sa objavili značky z predpokladom výrubu stromov na ulici Dilongovej 
nesúhlasime s výrubom. 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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2. 	 Žiadajú kamplemú dokumentáciu k dopravnej analýze ulice Dilongovej, ďalej štúdiu 
pra.(nosti, svetelnú štúdiu. 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. 	 VMC žiada preveril' výrub na ulici Dilongovej a informoval' VMC 
2. 	 K plánovanej výstavbe na ulici Dilongovej VMC žiada doložil' požadované štúdie. 

JO. Šproch , 

I. 	 Zle riešenie jednosmernej premávky na ulici Rumanovej vid' príloha č.1 

Stanovisko VMČ č. 4 

I . 	 VMC žiada vyjadrenie príslušného odboru. 

11. 	Tkáč, 

I. 	 Požaduje preriedenie krovín na Duchnovičovom námestí. 
2. 	 Moyzesova ulica vchod do cintorina poškodený chodník. 
3. 	 Spodný vstup do cintorina j e diera v chodníku. 
4. 	 Značenie pre vjazd pre cyklistov obojsmerne do jednosmerných ulíc. 
5. 	 Ako sa bude riešit'parkovanie najednosmerných uliciach. 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. 	 VMC žiada orez 
2. 	 Priama odpoveďp. Ing. Fedorčíkovej VMC má v pláne chodník opravil' z bežnej 

údržby v roku 2016. 
3. 	 VMC žiada preveril' a opravit 
4. 	 VMC žiada riešil' uvedený problém osadením dopravného značenia a to nie len vo 

VMC 4, ale aj v ostatných častiach mesta. 
5. 	 Priama odpoveď - parkovanie v jednosmerných uliciach sa bude riadil' podľa 

dopravného značenia v zmysle zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

12. 	Grega, 

I. 	 Osadiť obrubníky na ulici Krátkej v smerejednosmemej ulice po ľavej strane. 
2. 	 Vozidlá jazdia v jednosmernej ulici v protismere. 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. 	 VMC žíada zaujať stanovisko k požiadavke. 
2. 	 Kontrola MsP. 

F - MsÚ/SP-OI/26/ 1 
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E-mailové a písomné požiadavky občanov 

Písomné požiadavky: 

~ P. Kožár 


STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ 
Plzenská 1, 080 47 Prešov 

te l. : 05117725 567 spse@Spsa-po.6k 
ta.: 051n7J2 344 www.spse-po.sk ~ 

__ .-_. UHe I _ -.'"I:~:>~~; I I~"··:II .,.,..' '~ -
~~ -~,,,-

Výbor mestskej čas ti č. 4 oMestský urad Prešov 
Hla vná 73 
080 Ol Prešov 

-11<ľ7-b/201C 

Váš list číslolzo dňa 	 Naše číslo Vybavuj e/linka Prcšov 
49/2016 Mgr. Hudäčekl05117725567 3.2201 

Vec 

Žiadost' o vydanie rozhodnutia pre osadenie svetelnej signalizácie s dopytovým tla čid lom na 
Plzenskej ulici v Prešove 

Dňa 20.4.2015 sme adresovali na OOL'.P a KS MO v Prešove žiadosI' v lomlo zneni : 

SPŠ eleklroléchnil.:ká sídli na ulici Plzenská é I V škule študuje bezmála 700 žia/wv 
V budove no f'/zemke) {. I je Illried, /5 udborných uéební. 4 dltdne. 2 /llboruforiú, re/ocviéiíu, 
pOSi/ňOVlíu, kabinety a hufet. V budove na Plzenskej ( 4 sú 3 Iriedy, 4 odburné ut ebnc JKT. 3 
jazykové uéebne a jedúleň, v ktorej Sa podávu celodenná s/ruva pre §Iudenlov ubytovaných na 
SkoIsIrom internáte a obedy pre ostatných §tudtmtuv a zame::,tnancuv Skoly. Tielo budovy Sa 
nachádzajú upruli sebe u medzi nimi je Plzenská ulica. 

V '~ose vyučuvania, v závislusTl od rozvrhu hodín, w žiaci u zamestnunó školy presúvujú 
medzi obidvoma budovami po priechode, nu ktorom musíme moľ kvóli hezpečnojli dozor 
a SWnOfn)í prechud iiukov u zamestnancov .fkoly určuje internú organizačnú smernica. 

Olo'em žiakova zwnestnuncov nu.f~j i"kol)' len/o priechod využívujú uj žiuci Strednej 
priemyse/ntj školy stuvebnej. iiuci .Š/ú.tnejjazykovej .(-JUJ/y, studenti, Fakulty v)írobných tedmológií 
TU v KO/lÍciach so sídlom II Prešove, .(-/uderll; Pravoslúvneho la"1azského semináru Prdov:-;ke) 
univerz il)' u ub)'J..·ate/ia mesIa Prešov bj1vajuci \I naše) lokalile. pod Táborom či na Sekéove. 

Plzenská ulica JC Jednou zo spojníc centra mestu .m :<;idli.\'kom Sektov. Denne ladlOľ 
prechádza veľké mnozslvo automobilov Vzhfadom na hustUfu premá"ky vznikit ve rleť riziko 
kolízie s chudeum; S pravdepodohnus(ou ťažkých úrazm' (viď 25 J I 2014 (} IO OO hud zráž/w 
o.\"obn ť/w automubilu u chudkyne 110 priechude pre chodcov s \'y~/edkom - t'otk)', úraz a doteraz 
p/"etrvávajúc;a liečha). ktorým naJa ()r~anizutnú smernica alebo dozor na pnechode uréite 
nedoMžu zabrániľ v niekedy hezo!?I'Cldnej jazde vodiéov 

Navr'nyeme preto. ohy na Plzenskej ulici \' ľre.fove bo/a vytvorená ;kolsM zóna 
s ohmedzcním r):chlosli, h1.(!uJovaním ce~ tnej svele/nej .\ignalizá,:ie .ľ dopytovým t/ačidlom na 
priec-'hode pre chodcov a .\ )(:ho nosverlen;m ľodl"a ná.~ho názoru, IOlU rie,\-enie hy zV)Í.~ilo 

bezpténosr' pdích útustník.ol' cesTnej premávky prechádzajlíCIch cez tento priechod 
K IOmulO návrhu ~u :ivojim podporným slUnovlsko!n pripájajú aj ďalJie Jko ly nu tepo uliCI. 

F - MsÚ/SP-O \/26/1 
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Na stre lnuU dňa 12.5.201 5 ná Odbore dopravy, životného prostred ia a komunálnych 
služie b Mestského úradu \' Prešove sme sa pod vedením Mgr. Milana Andraščíka, odborného 
refe renta OD~2:P a za učas\! zástupcov zai nteresovaných slran - SPŠ elek trotechnickej , SPŠ 
stavebnej, Šrátnejjazykovej školy, Pravos lávneho kňa:r.sk ého seminára PreSov univerzity, fak ul ty 
výrobn)ich techno lógií T U, p. Fedorčíko vej , pred sedníčky VMČ Č. 4 a p. Rokušného 'l fi rnl)' 
J.V.S., s. r.o ., Prešov, do hodl i na nas ledovnom riešenÍ: 

Umieslni f na obidva koncc ulice tabuľu s dopravnou znackou Pozor škola! 
zrealizované 

Nai nštalovanie osve tlenia priechodu medzi budovami S PŠ elek1Totechnickej 
s vysokym svcte Ln ym v)'konom. 

zrc::ali zované 
Po celej d í;...ke uli ce namaľova l ' plnú čiaru. 

nezreali zované 
Obmedze nie rýchlosli po celej dí žke PI:renskej ulice na 40 kmih . 

nczrea[ izované 
Na mieste priechodu pre chodcov medzi budovam i SPŠ d ekrro technickej nainštalovať 
Cestnú svele lnu signal izác iu (plnohodnotny sve tein)' semafor) s dopy1ovým tl ačid l om. 

pričom návrhom ho lo použitie zariade nia z ískané ho po rekonštrukcii Kuzmányho ulice 
s prípadnou finančnou spoluučasťou SľS elektrotechnickej . 

nezreali zované 

Lial', z naši cb ďalších skúsenos tí musíme potvrdiť, že bezohl'adnosť a aroganc ia 
niektorých vodičov ne ustále ohrozujt: chodcov pouz ivajúcich predmetn ý priechod. Neraz sme si 
vypoč uli aj slovne urážky od vodičov, kw r}fch sme sa snažili upozomiľ na nerešpd.'1ovanie 
predpisov . 

Žiadamc Vás preto o klad né rozhodnut ie nerea li zovaných opatrení vy plývajúcich 1.0 

stre Lnu lia 20 diía 12 .5.20 15 na Odbore dopravy. životného prostredia l":I komunálnych s lužieb 
Mestského urad u v Prešove: 

Po eelej d ížke ulice namaľovaf plnú čiaru . 

Obmedzenie rýchlos ti po ce lej d ížke Plzenskej ulice na 40 kmih . 

Na mies te pri echodu pre chodcov medzi budovami SPS elekrrotechnickej nai nštaloval' 

ceSLnÚ svete lnú signalizáciu (p lnohodnotn)' svetelný semafo r) s dop)1ovym tl ač idl()m, 


pričom návrhom bolo použitie zariadenia óskaného po rekonštrukcii Kuzmanyho uli ce 

s prípad nou fmančno u spoJuúča~ľo u SPŠ el ektTotechnickej . 


r3rL~l $ __.ou. 
S pozdrélvom "TR[DN~ fO 

~u. lI.j.I.~ I 
.:-- .. .. "'f"I1P .• - 

~ u."..... I 

Ing.slavL K~ar~:7 
riad itel' školy I3A/ 

VMČ požaduje informáciu o stave riešenia uvedenej požiadavky. 

F - MsÚ/SP-O 1/2611 
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k emailovým požiadavkám občanov: 

~ P. Kovalčínová 


Dobrý deň 


v prílohe mailu príkladám žiadosť. 


Zároveň posielam fotografie okolia bytového domu a kotolne v 3 mailoch. 

Poprosím o potvrdenie prijatia mailu. 

Ďakujem pekne. 


S pozdravom 

Kovalčínová l vana 
predsedníčka 

Spoločenstvo Družba 

Pavlovičovo námestie 42 - 45 

080 Ol Prešov 

Fotografie a žiadost' viď. príloha č.I 


Stanovisko VMČ č. 4 
VMC žiada posúdit' uvedenú situáciu a v prípade potreby navrhnú/' riešenie, alebo 

zvážiť postup podl'a vypracovanej projektovej dokumentácie Pavlovičovo námestie ll. 
Etapa, resp. prepracovať dokumentáciu podľa súčasných požiadaviek a stavu nutnosti 
riešenia potreby občanov. Jedná sa hlavne o odvodnenie uvedenej časti. 

~ P. Lukáč 


Dobrý deň pani Fedorčíková, 


rád by som sa opýtal s odstupom času, ako sa nešia moje požiadavky z 4.5.2015. 
Ďalej Vás žiadam, aby mesto Prešov zverejnilo na vlastnom webe záznam z kamery na rohu ulíc 
Jarkova a Weberova spätne 3 roky s poznámkami dátum a čas priestupku, výška pokuty a deň 
zaplatenia. 

S úctou Marek Lukáč 

VMČ žiada odpoved' MsP. 

Stanoviská VMČ č. 4 

l. Vvžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správY majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti na odpredaj pozemku parc. č. KNC 5951 /4 
a KNC 5951/3 k.ú Prešov. (č.MIl 065/201 6 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Súhlasí 

F - MsÚ/SP-Ol /26/1 



9 Strana 
VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 9/22 

Mesto Prešov 
.~--

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odpredajú pozemku KNC č.7011l k.ú. Prešov. ( 
M/549/2016, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. VMé nesúhlasí. 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odpredajú pozemku KNC č.9778 , KNC 9808/9. ( 
M/14686/2016, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. VMé neodporúča a súhlasí ponechať vo vlastníctve mesta 
z dóvodu užívania tohto verejného priestranstva. 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k ponuke na odkúpenie pozemkov KNE 125/4, KNE 
125/104, KNE 125/404 A KNE 125/504 v k.ú Prešov. ( M/1406/2016, list v archíve 
zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. VMé súhlasí, podľa plánu výstavby Centráiného mestského 
parku. 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k ponuke na odkúpenie pozemkov KNC 9693/1 O a KNC 
14286/4, KNE 1353/1 a KNE 1353/2 v k.ú Prešov. ( M/18203/2016, list v archíve 
zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. VMé VMé súhlaSÍ, podľa plánu výstavby CentráIného mestského 
parku. 

6. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k ponuke na odkúpenie pozemkov KNE 1358/1 a KNE 

1358/4 v k.ú Prešov. (M/3311 /2016, list v archíve zápisnice). 

Stallovisko VMČ č. 4:. VMé VMé súhlasí, podľa plánu výstavby Centrálneho mestského 
parku. 
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Požiadavky poslancov VMČ 

1. 	P. Ing. Fedorčíková, VMČ4 

}> 	 Vyčístil' kanál na ulici Dilongovej. 
}> 	 J7. Novembra parkovisko pri Hviezde osadiť kvetináče na chodníky zo zámkovej dlažby 

za účelom zabránenia parkovania vozidiel na chodníku, ktoré bránia v prechode 
chodcom. 

}> 	 VMČ žiada o riešenie problému na Špitálskej ulici so zeleňou, navrhuje osadiť 
obrubníky, alebo vysadiť živý plot. 

» 	Ulica Vajanského od ulice Afelodovej po Cintrin zabezpečiť výsadbu zelene na 
revitalízácií, informovať VMČ či lúto výsadbu nemala realizovať firma, ktorá 
rekonštrukciu ulíca realizovala. 

}> 	 Opätovne požadujeme odpoved: kde je zastávka MHD na ulici Vajanského, ktorá mala 
byť zrealizovaná podta zmluvy Euro A WK 

Na zákJade plánu bežnej údržby MK na rok 2016 a predbežnej kalkulácie 
(Rezerva VMČ 4) požaduje realizáciu: 

}> 	 UL Moyzesova - vstup na cintorin chodník 3.940, - € 
}> 	 UL 17. Novembra chodník pri Milk Agro na pravo od vstupu na 

parkovísko pri Hviezde. 11.530,- € 
}> UL Železníčiarska - chodník (od Francisciho po Záborského) 14.200, - € 

Spolu: 29.670, - € 

Z predbežného zostatku žiadame po predbežnej kalkulácii zrealizovať bežnú údržbu, konečné 
stanovisko bude zaujaté po následnom za~adnutí VMČ: 

• 	 Plzenská ulica prepadnutý chodník pri škole 
• 	 Levočská ulica výtlk, prepadnutý chodník 
• 	 Múrik Grešová .- Hlavná pri Dukle z ulíce Grešovcj 
• 	 Úprava chodník Lesík delostrelcov smer ku amfiteátru. 
• 	 Opravu zámkovej dlažby od zastávky MHD Lesík 

delostrelcov smer I Holého ulici. 

V Prešove dňa 14.03.2016 

-~ - -- j'~. 

mg. Renáta Fedorčíko'~á 	 Ing. Mapfk Varga 
predseda VMČ č. 4 	 sekretar VMČ Č. 4 
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Príloha č. J 

Poziadavka č . 1 

N ep reh ľadné odbočovan i e v l'avo z M oyz e sovej u l ic e n a H ollého. 
Rckl"mn ý pú ta č to tá lne za k rý va výj il zd a po pos ledno m zaved e n i 
jed n OS111 Cn l ý c h c iest. v tej to čas ti vo I...·cb ru ári. sú lento sln e r nutení 
p ouží V" 1 o b yvate lia b yto v n a uhc i H ollé ho a Š a fá r ik ovej . 

'" 
_M '" 

~ 
l 

., 

IO 
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Poziadavka č.2 
Obytn á 7ónalvnútrohlok b~'tovych domov na ulici Safilnkuvcj m á po zavedení j cdnosmell1ých 
c i t~a iba ,jeden "jazd z uliccHul1ého-Pušk lllovej. Je lU dos l "ásadná a obmcd7ujúca zmena 
pre Oby\iJlCťllV teJto Č'jls f i . Na",rh ujl'me prehodnOtll;17ru~l' jcon osnlt"m ú c.:c.:slll lll ica Rumanova 
od ulice M~y,csovcj po Vj azd do \ ' ''lll rob l ()~1I b)'lOl'ýrh domOl "" Saťár.kol'<J. 
TakllC7 l.ruš lt 1..ák ;1Z odbočen i a vl'tl\'o pri V) jazde z vniJlroblok ll na ~ararikovej na ulicu Rumanovu. 
Ulica RUl11ano \'t1 by ostalajednusmerná iha od v)'JJ Ldu I vnlnrohlok u po Salärikovú ulicu. čo je 
\'t: l'm i dohrl~ ri~šťfliť _ 

V tej to m~slskej ča~tl jc I,;,:ca J80 by tov a Lak zás~dnll zmcnu v dopravnom Lnačení malo byl Spl-aVIlC 
pll!dstavcne nbyvalc:l'um. ktor)'ch sa lu hl a vn\.~ I)/ka a po zoh ľ::l(l ncn i pripomiC'llok a ná vrhov zrealizované, 
7rcalizovid to n iťkto od stol(l bC7 ohradu nil dôs k:.Jky. 

. 
V tomto úseku 

vrátiť cestu 


na obojsmernú 

Zrušiť tento 

zákaz odbočenia 

• 

" 

" 
.c. 

Po zavedeni týchto jednosmerných ciest sa zlegalizovalo parkovanie na týchto cestách, 

nakoľko oslava 3m prechod na cesIe pre prejazd. Od zavedenia jednosmerných ciest sú lielo cesty 

kompletne vyut' lIé na parkovanie maji lel'ov priľahlých RD a návštevnikov nemocnice. 

Majiteha RO by mali hlavne pouzivat' na parkovanie svoje pozemky. 
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Príloha 
č. 2 

Spo l očenstvo Dr užba, P;\v l ov i čoyo námp~tif> 42-45, 080 01 Prešov 

Vybor v mestskej časa č.4 

Prcioy 

Vec: tiadosť. 

Vgic-nÍ ",ó"i po~/(Znc:I mestu PI~it)l/. 

Pr. d CGíI 10 rokmi bol~ ;:u "" ...6rd...,.iií pO ...f"C""ICI....., U pl20vll eI!!!'. t y ~fal tcm v dvoro'oteJ čast i na 

P.v1ovleo....om n;imem .et: lo 42-45 a 30-41. T iito c~st, nemil urobenu 2:iad"u "af'\~ [i.:l .i't.i u _ni 
cd"oo nv.nie. Pr ud vod.., :!:<I rnzlie", .. IlQ povn:." u cesty 1 O.mehc mo!:b akolo nášho ohytn éh a 

domu al pred pane loIJY dom na AlUf o v.t l!l!.u ! j ulic.i. 

Z prednť'J :;rrally n~!ho bytoveho domu j pozdll Žd t.'wice/ vode ú sr( popod stoJaclt SUla 
il vyt\,Qra mbikv. 

za obym\'m domom sa rozlieva n a 1=I r'lf.. h!{J z~laň. kdp. 7.!!op ll ...uj. : aráte a dat"kJ: Ihrl$kn. 

U rOVllilt\ p odmýva $1 8v t!br)\j č.a5.ť kotolne n arn;ída jú eu J.a ... naše-j byt:govk•• sp osobujli/ 

zamák.l1 ie vnutomych .;:r rie~torov, V lfý10ch l:I Iw lo .. ,i !iCl l\/Vri f.Jlctlocii <.I 'Jb$.; 14 d ' l lI U I i\' oI U Ufn\J 

o :! p_d.ava , 

V '5lQta~nuJ dobe m~"~v 1/ ~láng :t ú'Jeru Hll konitruDvať -::era.5lJ nad kotolňou do pÔ~ocll1Ího 

Sl~\I\J a t'iim vv, lktl probl~m. kd. oc:h/ l'!'!:il da!dovu voou 

D.-uhY p rQblfim vlniko l po r ("kft.o~trukcii lÍp,.\( I. (' t apv v nú l rob lok P.ilvlo ... ltov~ho n:ll nvs llid !S9

<1 1. ked' n .... sto p(-e.~'Ir' sa na pojilo bcl. ' lli~ho ~uhlaw nCl lIoJ!iU dOl'novu kon:l I i.r. ~c=1u. J~ pcvclw1é 
~I uv.oo rn l(,:fe spo~g.g,ý kan.llz .črI\, 1.vod . I;toni j.. hlb oko pOddime ruov"n y m2 5 S m l:;n v a je 

v dtnolatnom $'ay~. 

V<{tI/;'r a :=; OI 1iii k f trí kCl vzni'-.lI mož" e-j havárre a vYŽ.aduje sl nevyhnutn U výtn'i flU. 

V mi rwlo m rolN , m ~ mlll ll 7. ... Ilava rijn, ' r.tav I; i:.jt n ~Yza(.iou d iJlďovt·j ...odV. koo po monhoru....ot! , 
sme z.i:otJ l, b CHI viat.~rých mi~~r.h m i" ~:\klln\'. Da n á situ'cla si wlad ui e t-ých ~ f l ~...et\I'f: . 

p ;Qto ... 011 o l'!'iiAJame fÍ" V~:. ~ ~oLi ad.lVkou Z i!ll_ b.l;p.~n la od"\lOOnlUl ii1o c est y a rekonnr",kdu 

kana!l"iIII~~ho S)'stámIJ po li ,-e k verej ne! kanaí izä<!e, 

Verím, i:.- ch ap t"tE> d61ežltosf sltuiicl-e a pOOlíHeh.! Hl i j u v \'rj " l i(. 

~ pa:zdrav om 

Kov~lč, in<l'.'i l"'in... 

p redsed"ič l (.~ /
Prjto h.,.: fotoe:rafie z okeiia byrovi?ho domu a Iwtúl r,' / t.-- .-'-. - ) 

i / 
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Véfenf posla nCi mp. ~ta Pretov. 

NIt.tvfu'~uJem na " .. te pO!.l idaYKy o prevot-den ie úp...." 'II 0 1(0 11 n~~ho nbyrného d omu, 

z.ln"IIiHiln' nilll odstrirnmle 7ávainych n . dostotko v, kto ré nArn znehodnacltiv o ko li e il ";3 

Illaj.eto k. 

Chiip. m ie roz.počc l rnr:51& j ~ obnledzenv :t; MII"" Je malM spl;'l l" v~etky a l~c'e , ~"tCIn~ boli 
sUHŕedeo4 v proJolttc It. e~v Pavtovlčovéha n:;tn4e!ld ~z...q ~ z rokl.! 11./201 t , noim yii. k Id@ 

predo'lSetkÝ'm o vvrle!l!nle odpad C"'Ýc.h v6d !.'d.,ždov'Ä; l . lra io~ il c.lkolt&no ka-n all llČrltho 

S)'!:t4mu. \1 p ro fektov., d okul1 llwnl;id i nl.;, ~ll rldone naše pOl reby. 

Dovorulem~ c:i navrh r...:i t' :rmEr'lU v tlrojtll(te:a to: 

L 	 OdvodrtC'rťe cestY v dvorovej casti od Ci.rYl lho mo~a ,; napoje ním na m.~~ki' 

,(analiuČ;nY s V.lém, OO 0010 l.o1nodbane pri T@.. lilici'1 povrch-ov.' Opr,""",' ash ltom. 
2 	 Prepaien-io mC$bkej kanalizatie NI cIoi, dO\·~ vodu .r. I. Milpy PavloviéovéhQ namestia 

39-4 1 m odzl byt ovym i domiImi { \."Ch oo\, č. 39-41 a 42-451 d po ustie: me-sukej 

t.ol~IIZl!1<:1f:' cez dvcr. Sl,časný stl\.' je tilk,ý, l c vZniklo naoojen" mest~ na 

poddlmen7ov;ar'\é potrubie, ~o sl V"(,Žllduje rý<hlo ri oacn l ~ 

3 . 	 Dori r:-l j( Op IUlenie pozdÍt železnir nej trate n.a mestsKom pozemku. 

4. 	 Separov C! n\' o dpad ponec.h .;rf na ter!lJ~om m ie.s te ij ť(.\d frli ~')očel pítfkovac:ich m ie s t 

P' ed ,",chodo m (í$lo 45. 
t.'pr~vif parko..,.«:i9 ml~u: s c~t:>u prcd b',,1.0VVm dn mom ~pG l u 5. oovo dne ll 'm 
il dorá4§enim dMd'QVT;j 'l.cn81i1.8cie . ObVval~jii bytoV'.ho domu n Ie :;:1; na kl onení 

r.itIl2~ci l prlS'~i.O'tI p:.r'ltnvlsic:a. 

5. 	 (jllrav~ d~akého íh ri$u. nbe::pewnie bJ1ilr1Uk sieťkami n k. , aby nEPQikodl ovaU 
~1e, ~rnno\.'er1le kor-ldon:w 'of'Jndu osobných ;;lUt do 8;)r.iii . 

l ;" t)"m úČE!-lom tJJdoPI m e prepra coval proJe-kt: fI.e t'apy P3v lovlC:Ol/ého namfttOt ia 4 2.-45. 

Po nr" odh~du je na t .i1:o :menu Pl o jQt'I,u pOLreb,,~cn ca 1200,- t:. preto Iiil danw 

posla n cov, " b.,. 7 rozpočtu Mbtll PrešO'.' uvol"nlli danú sum u a nás led ne uradlll t ll t o 

akciu do invertič:nlho plá nu . 
Oc;,".h.ame

l 
i e ~v.t!te L5vdll1u~ť " 3sich potiaciiJviE k :ta me~nÝ""..h nct zl C'p~onje 

ž votn6ho p rot:~rediit ob'lvateroll n:io, o obyt n40ho domu, 

S pCl dravu nt 

Kov'l~·nov.lJ Iv ana /f 
pr ..d.sp.dníl.~ 1!I / 

(/~.. 

/ 
)

// 
-,/ 
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