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Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 05.05.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) sa mimoriadne konalo v priestoroch 
administratívnej budovy Ekoparku Holá hora na Botanickej ul. 13. Stretnutie bolo venované 

informovaniu obyvateľov o aktivitách v Mestských lesoch. 

Zasadnutie tvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ. ktorý v úvode 

privítal zástupcov Mestských lesov (TSmP, a. s.) - Ing. Juraja Humého, Ing. Klusovú, Ing. 

Sekereca, prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu Kutajovú a JUDr. Reného 
Puchera, zástupcu za MsP p. Štefana Molitorisa. Následne predseda VMČ oboznámil 

prítollUlých občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách 
a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 informoval prítollUlých občanov otom, že 
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely 
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov. 

Približne v polovici zasadnutia VMČ prišla Ing. Andrea Turčanová, ktorú predseda VMČ 
taktiež privítal. 

Požiadavky. podnety doručené listom. mailom: 

Vlastníci bytov bytového domu na ul. 17. nov. 86, 88. 90, 92 

~ Predsedovi VMČ Č. 2 bol doručený list vlastníkov bytov bytového domu na ul. 17. novembra 


č. 86-92, v ktorom žiadajú o opravu výtlkov nachádzajúcich sa pred bytovým domom na 


pozemku parc. č. KNC 5888/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 6492, k.ú. 


Prešov (viď príloha Č. I + fotodokumentácia). 


Podnet od pritomných občanov 

~ Kultúrny mesačník - nie je doručovaný na ul. Horárska, Vydumanec (potvrdili to prítomní 
občania z týchto ulíc). 

Diskusia k aktivitám v.Mestských lesoch 
Ing. Juraj Hurný, vedúci prevádzky mestských lesov a ekoparku 

Mestské lesy od 1.1.2014 hospodária podl'a aktualizovaného Generálneho plánu lesného 
parku. Ďalej Ing. Hurný prítollUlých občanov informoval: 

o tom, čo sú Mestské lesy, aká je ich výmera, čo je ich náplňou práce, 

o prírodných a geologických pomeroch, 

o zásadách hospodárenia, 

o plánovaných ťažbách v okolí mesta, 

o plánovanej ťažbe v okolí diaľnice, 

o plánovaných aktivitách v Lesoparku. 
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p. Buchalová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
~ Som tu za obyvateľov Horárskej ulice, ktorým voda brala a poškodila domy. Na naše domy 
máme stavebné povolenia, ani jeden z nás sa tam nebudoval na čierno. Od roku 20 I O, čo sa tam 
rúbe, tak nastal problém, že pri prívalových dažďoch sa nám zosúva svah. A keď sa tam vyrúbe 
ešte to, ČO tam je, tak budem mať zosunutý svah za domom. Preto sa bojíme akéhokoľvek 
výrubu. Hovorilo sa tu o tom, že nechávate semenáče. Ja som nafotila tie semenáče - nie je tam 
nič, je tam mesačná krajina. Ťaží sa, strom spadne a poškodí okolo stojacie stromy. Tie 
poškodené tam zostávajú a vysychajú. Boli tam hniezda čiernych bocianov, výrov, myšiakov 
a jastrabov. Teraz tam nenájdete nič, ale budeme tam mať premnožené hady, diviaky, myši. Keď 
som kupovala dom bol tam les, teraz sa z okna pozerám na mesačnú krajinu. 
Odpovedal: Ing. Juraj Hurný, zástupca Mestských lesov 
~V tejto lokalite boli urobené vrty. Chcela by som vedieť aké boli závery, ktoré urobila tá 
forma, ktorá robila tie geologické vrty. 
Odpovedal: Ing Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 

Všetky dokumenty, ktoré mám ja a ktoré spracoval Geologický úrad Dionýza Štúra sú 
na mojej poslaneckej internetovej stránke, kde si ich môžete pozrieť, resp. ak mi dáte mailovú 
adresu, tak Vám ich pošlem. 

p. Ján Číž (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 
~ Chcem sa spýtať na úpravu ciest po ťažbe. Niekedy spustil radlicu a upravil to, teraz sú tam 
jamy, do ktorých človek zapadne. Ešte sa chcem opýtať, či niekto kontroluje, keď sa robí 
prerezávka. Pýtam sa preto, lebo je vyrezané od 70 cm do I m. Vyzerá to tak, ako keby sa ten 
človek nevedel zohnúť. 

Odpovedal: Ing. Juraj Hurný, zástupca Mestských lesov 
Úprava po t'ažbe sa doteraz robila samovýrobou. Z môjho pohl'adu sa to zneužívalo. 

Bol som sa pozrieť v lese a označené strom, ktoré neboli vyrúbané po nástupe samovýroby 
boli vyrúbané. Preto sme tú samovýrobu nezakázali, ale pozastavili. Pozastavilo ju 
predstavenstvo a len ono ju môže spustiť. Dohodli sme sa, že pripravíme podmienky, ako bude 
samovýroba fungovať. Takže niekedy po 25.5.2016 sa môžete hlásiť a tí, ktorí bývajú blízko 
lesa dostanlÍ drevo a pripravia si samovýrobu. 

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Na MsÚ existujú doklady z roku 2004, kde sa Technické služby zaväzujú udržiavať 

všetky lesné cesty a hrádze, aby voda nestekala. Ak by sa to nebolo zanedbalo, tak by neboli tieto 
problémy. 

p. Imrich Šarišský (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

~ Bola tu spomínaná samovýroba - chcem sa opýtať, či by sme toho roku nemohli dostať lístky. 

Taktiež sa chcem opýtať, prečo z jednej cesty urobia 3-4 (idú kratšou cestou). Hovorím o našej 

ceste Za Kalváriou, ktorá bola urobená a celá je rozbitá. Tiež ma zaujíma, kedy zmizne to WC 

z otočky, pýtam sa preto lebo ho doteraz žiaden vodič nepoužil. 

Odpovedal: Ing. Juraj Hurný, zástupca Mestských lesov 

F - MsÚ/SP-O 112611 



-- 3/8 

1000: 


Strana:e Výbor v mestskej časti Č. 2 
Mesto Prešov 

ao> Kosenie mestskej častí oproti medzL Ide o mestský pozemok, tam ako je zastávka Hôrka 
a zastávka ako sú záhradkári. Je tam také veľké krovie. Ja som to pred dvoma rokmi vyčistil a za 
to, že som to urobil, tak som dostal pokutu. A keď som ten pozemok chcel odkúpiť, tak mi bolo 
povedané, že sa bude rozširovať cesta. 

p. Štefan Bebko (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

ao> Chccm hovoriť o probléme s diviakmi, ktoré sa pohybujú pri lokalite Zimný potok a za 

chviľu budú už aj pri Mestskej hale. Každý si tam kupuje elektrické ohradniky, ale je to slabá 

ochrana. 


Odpovedal: Ing. Juraj Hurn.ý, zástupca Mestských lesov 
Zodpovedné za odstrel diviakov je Poľovné združenie. Aj my sami máme s diviakmi 

problém a Poľovné združenie s nami nekomunikuje. Posedy si stavajú na mestských 
pozemkoch bez tolIO, aby nám to povedali. Treba s nimi nejakým spôsobom komunikovať. 
Reagoval: p. Slavomír Hudák, Botanická ul. 

Ide o poľovnicky spolok VLK, kde je predsedom p. Bync a poľovníckym lwspodárom, 
na ktorého sa môže každý obrátiť so svojimi problémami je p. Garaj. Toto spoločenstvo má 
s mestom zmluvu na 10 rokov, ktorá bola uzatvorená za p. Hagyariho a preto je potrebné 
zistiť, či to chcú robil' pretože s ľuďmi nekomunikujú a ak nie tak, nech to odovzdajú 
pôvodnému poľovníckemu združeniu alebo niekomu. kto sa bude o lo uchádzať. 

ao> Ul. Zirrmý potok požiadavka na dokončenie pokládky asfaltu. Bolo to urobené po p. Rijáka 

a dole sa už nerobilo nič. počul som, že by sa to malo robiť až dole. 

ao> Na našej ulici by sa malo robiť aj verejné osvetlenie. Chcem sa opýtať, že kedy. 

Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda Vi1fČ č. 2 

.... Chcem sa op)1ať na koho sa máme obrátiť s prosbou na orezanie konárov, ktoré visia ponad 

cestu. 


p. Zdenka Bulnová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
.... Okrajové časti lesa by mali ostať ako izolácia a nemajú sa ťažiť - je to stanovisko PSK. Moje 
výhrady k tomu, čo je ťažba v lesoch osobitého určenia - jednotlivé stromy a skupiny stromov. 
Skupina stromov nie je 150x150xiOO m. Tak je vyfažené na ulici Ku Brezinám. Tak sa ťažili 
dielce Za Kalváriou a kade tade. V decembri 2015 sme podalí petíciu, za ktorú sa podpísalo 664 

obyvateľov. Máme výhrady k tomu, ako vyzerajú turistické trasy. Všade bodrei my to vidíme 

tak, že pekné stromy sa režú a škaredé ostávajú. Nikde nie sú odpočívadlá, lavičky a pri tom sú to 

hlavné turistické trasy - smer Kvašná voda, Borkúl. Nie len vylepšovať prostredie Haniske, ale aj 
nám. 

Odpovedal: Ing. Juraj Hurný, zástupca Mestských lesov 
Holorub ako taký, je zakázaný -je Io výrub bez prirodzeného zmladenia. Keď vyrúbete 

staré stromy a budete tam mať 5-10 ročnémladé stromčeky, tak to sa už nevolá holorub, ale je 
to obnovná ťažba. Nechceme tli robiť plošnú ťažbu, chceme aby tu ten les zostal, to znamená, 
že starý JOO-ročný buk vyrúbeme a tie aO-ročné by sme nechali. Tento spôsob je sice 
ekonomicky náročnejší, ale ten les na okraji by sme takto zachrlÍnili. 

Turistické c1todníky - myslim si, že za posledných 10 rokov sa o ne nikto nestaral. Boli 
sme oslovení turistickým združením a budeme sa snažiť o nejakú spoluprácu. 
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p. Zuzana Tomková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
IO- Ulica Horárska ,- v roku 200 l sme podali sťažJ10sť a robil sa tam výrub prestárlych dubov lebo 

nám spadli do záhrady, Nakopili sa tam konáre a požiadali sme TS, aby to prišli spáliť, resp. 
vyviezť. Keď ten Jes z tých semenáčov tých J5 rokov rastie, nič sa nevyrubuje tak je to 

prehustené, po chodníkoch neprejdete, Za záhradou mám les a keď chcem ísť do lesa a nepríde 
tam žiaden lesný robotník, aby ten chodník nejakým spôsobom upravil, ako si môžem ja upraviť 

chodník nad záhradou, aby bol prístupný do lesa? O diviakoch tu už bolo povedané - les je 
prerytý a v čižmách na Malkovskú uL neprejdete, Robíte výrub a presvetlenie, tak týmto 

presvetľovacím pásom sa zváža drevo kolmo dole - nie po svažniciach a všetko je zničené, 
Cyklistický chodník - urobili si tam bubny, mostíky. Idete po lese a zrazu sa na vás vyvalí 

cyklista. 

Odpovedali: Ing. Juraj Humý, Ing. Klusová a Ing. Sekerec 
Čo sa týka prerezávok v lese to kontroluje lesnfk a potom Ing. Sekerec. Tie prerezávky 

pre TS robí firma. Poprosím prítomných, ak uvidia, že sa v lese deje niečo nekalé, tak budem 
rád ak nás o lom budú informovať, pretože traja ľudia nemôžu byť v lese všade. Na webovej 
stránke sú na nás kontakty. 

Úprava cllodnlka za plotom - zavolal' na TS a pán Ing. Sekerec to zhodnoti odborným 
okom a povie, čo treba vyrúbať. 

Svažnice sú po t'ažbe zničené. Každý uzná, že vytiahnut' drevo hore kopcom je 
náročnejšie ako dole kopcom Robi sa to tak, že sa vyrúbe, najbliŽŠou cestou sa stiahne dole 
a po ceste sa vytiahne naspät' - nie vždy je to ideálny stav a niekedy sa vytvori "nová" cesta. 
Horši stav nastane, ak sa tá cesta nechá tak a začne po nej stekať voda. To sa podl'a mňa 
doteraz dost' zanedbávalo. Máme dohodnuté, že na budúci týždeň pride do lesa buldozér 
a hudú sa tie rozry té cesty upravovať. 

Cyklistické trasy - singletracky, ti ľudia si ich robia samy, majú zmluvu s mestom a s 
TS, zháňajú si peniaze - ide o združenie SLOMBA. Máme s nimi dobrú komunikáciu a vždy 
s nami odkonzultujú, kde idú robiť tú cyklocestu. Majú informačné tabule a mapky týchto 
cyklotrás sú aj na stránke Mestských lesov. 

p. Jozef Revák (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 
IO- Hovoríte, že sa nevyváža, Bývam Pod Kamellllou baňou a vidím tam poľské kamióny, Chcem, 

aby ste mi vyčíslili koľko ste nakúpili sadeníc, koľko lesa ste umelo obnovili, v ktorej časti to 

bolo. Poprosil by som poslať mailom, Turistická cesta - zvody, ako sa robia na svaž!liciach. 

Prívalové vody z lesa mi spôsobili obrovské škody. Zasypalo mi zákaznícke autá. Dodnes 

povodňová komisia neprišla a nebol som odškodnený, Ako náhle začnete robiť cesty a stači, že 

ma jedna jediná bude ohrozovať, tak to bude na súde lebo už nechcem zažiť tie škody. LKT-čka 

narobí také kol'aje, nikto ich nezrovná a tá voda krásne ide a berie nám majetky. Prečo si mesto 

nezabezpečí jeden štiepkovač? Boli by čisté lesy. Tiež som počul, že ľudia z Terchovskej, 

Kalvárie, Horárskej nedostanú lístky a pri tom v lese je množstvo pováľaných stromov 

a konárov, 

Odpovedali: Ing. Juraj Hurný, Ing. Klusová a Ing. Sekerec 
Mohli ste vidieť poľské kamióny, my máme tak sprístupnené sklady, že sa tam 

nedostane kamión. Drevo predávame na sklade, ti ktor! si ho kúpia si ho naložia, ale dostanú 
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sa lom len krátke autá a kamión sa k skladu nedostane, nie je tam dobrý prístup. Čiže kamión 
si postavia tam, kde môže byť a s krátkym autom vozia drevo a nakladajú ho na kamión. Takto 
sa to robí aj na Zimnom potoku, na Borkúte. 

Štiepkovanie - TS chcú zakúpiť štiepkovač a na niektorých miestach, ked' v lese 
zostanú konáre urobi me samovýrobu. A z tých iných miest to odvezieme z lesa na zberné 
miesto na kraj lesa, kde pride štiepkovač, ktorý to zoštiepkuje a máme dohodu so Spravbytom, 
že im to budeme dávať do teplárne. Verím, že takýmto spôsobom na viacerých miestach v lese 
ostane poriadok. Uvažovali sme o tom, ie by sme aj my pripravovali flotovú metrovicu lebo sa 
nám zdá, že by to bolo lepšie, ak by to robili naši I'udia. Požiadali sme Úrad práce o nejakých 
nezamestnaných a dúfam, že sa nám to podari. 
... Vrátil som mestu pozemok (oproti p. Jenčovi) potrebné ten pozemok pokosiť. 
.... Rigol na ul. Pod Kamennou baňou pri dome Č. 38 - požiadavka na jeho opraVll, resp. 
prekrytie. Rigol bol rozkradnutý chýbajú tam dlažobné kocky. 

p. Vladimir Bulna (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 
.... Chcem sa op)iať - štvorec 95 a 96, bude sa ťažiť? Je to za diaľnicou. 
Odpovedal: Ing. Sekerec, odborný lesný hospodár 

p. Miroslav Miškuf (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

... Čo s palivovým drevom, ktoré už je nachystané v lese, pretože je tam zákaz vyvážania, 

Odpovedal: Ing. Juraj Huraý, zástupca i\lestskýchlesov 

p, Helena Merčáková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 

.... UL Horárska ~ boli sme poškodení zosuvom, ale ťažba pokračuje naďalej. tažba bola 

zastavená, ale v pravidelných intervaloch sa tam rúbe a výsadba nie je žiadna. 

Odpovedal: Jng, Juraj Hurný, zástupca Mestských lesov 
.... Spomína sa lu výstavba lesného chodníka, chcem sa opýtať kedy sa bude niečo robiť na 
Horárskej ulici. My nemáme ani poriadnu cestu a ani chodnik. Autá lam jazdia veľkou 
rýchlosťou a niekedy máte problém sa im uhnúť. 

p. Soňa Ochotníckll Cv prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
.... K tým autám - skoro ráno prekladali rukou drevo na križovalke medzi uL Terchovskou 
a Horárskou a keď nie Io, tak menili evidenčné čísla. Sama som to videla 3-kráL Chcem sa 
op}1:ať, či to TS alebo niekto iný. Už druhý, resp. trelí rok mám celú záhradu prerytú diviakmi. 
Chcem sa opýtať, čo S tým mám robiť. Je podstatné pre mesto robiť ten chodníček v lese, po 
ktorom budú chodil' dvaja, traja ľudia a my na Horárskej nemáme chodník ani cestu. A keď prší 
tak po celej ulici sa valí voda. 
Odpovedal: Ing. Juraj Huraý, zástupca Mestských lesov 

111áme zmluvu s mestom, kde máme investovať cca 10000 € do prác v lese, okrem 
pestovnýcJl. Povedali sme si, ie pripravíme projekty a včera vyšla výzva a chceme žiadať 
o peniaze z eurofondov. Z tých peňazí by sme chceli opraviť túto budovu, osadiť lavičky. 
odpadkové koše a opraviť tú existujúcu cestu v lese, ktorá sa vysype hrubým makadamom, 
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potom sa ut/ači jemným a chceli by sme urobiť okolo nej aj rigol. Bllde to 'ljednodušená 
dokllmentácia, na ktorú nie je potrebné stavebné povolenie. 
~Žiadame na ul. Horárskej vybudoval' dobrú cestu a chodník (ľavá strana), pretože sa 
pohybujeme, resp. kľučkujeme medzi autami. 
~Čo s tou ll-tkou? Stoji na križovatke. Zastávku máme postavenú na Horárskej, my stojíme 
v potoku, v neporiadku, odpadkoch v daždi v snehu. To už nemôže tých 50 metrov tá II-tka 
zájst'') 

Odpovedal: Ing. Richard Dmtarovský, predseda VM'Č č. 2 
Tiež som si všimol, že je nelogické, že tá ll-tka stoji pri tých paneloch. Hovoril som to 

aj riadite/'ovi Dopravného podnikli. 
~Mám vedl'a seba suseda, ktorí sa nestará viac ako 5 rokov o záhradu. Ja na svoje náklady 
dávam orezávať krovie. Stromy majú viac ako päť metrov. Posielala som na úrad tri sťažnosti, 
bola tam aj MsP, ktorá to nafotila a napísali mi list, že moja sťažnosť je opodstatnená, ale nič 
viac sa s tým neurobilo. 

p. Madzin, Ku Okruhliaku 
~Chcel som sa zamestnať na dohodu v TS, ale nebolo mi to umožnené. Samovýroba - je to 
strašný blud. Žiadam, aby od dnešného dňa bolo zastavenie samovýroby bolo zrušené. Niekedy 
v lesoch vysádzali stromčeky "Iesné žienky". Teraz neuvidíte ani jednu. 
Odpovedal: Ing. Juraj Hurný, zástupca Mestských lesov 

p. Ján Turčan 
~Kto je zodpovedný za nedokončenie odvodňovacieho rigolu - pravá strana uL Horárska. 
Chcem vedieť, či je to niekto z TS, MsÚ alebo nejaký sused. Rigol bol vykopaný a nedokončený. 
~ Pán Sekerec chcem vedieť, kol'ko sa plánuje v našej oblasti v)'i'ažiť dreva (m3) v časti spoza 
Kalvárie až po Zimný potok - pribliŽlle koľko stromov to asi je. A tiež sa chcem opýtať, či nie je 
traja lesníci na l 300 ha lesa veľa? 
~ Chcem apelovať na poslancov MsZ, že bolo by už treba dať hlavy dokopy, aj keď vy ste len 
traja a snažiť sa presvedčiť tých ostatných, aby sa začalo investovať aj do lesov. Predali sme za 8 
miL pozemky a nekúpili sme ani jeden hektár. Keď sa nedá kúpiť tu, tak treba hľadal' niekde inde 
napr. v Šindliari. Časť financií v rozpočtovom období 2017-2020 je potrebné viazat' (aspoň 5 
mil.) na kúpu lesných pozemkov. 

p. Mvdlo 
~ Prečo od roku 20 l O, keď boli zosuvy, sa čistil rigol nad nami hore na ul. Horárskej len raz 
vojakmi a hasičmi, keď bola tá potopa. Rigol bol vykopaný vojakmi v dÍžke asi 150-200 m a od 
vtedy tam nikto nikdy nečistil. Za Hagyariho nám bolo sľúbené, že každý rok sa bude 
prečísťoval'. 

p. Peter Hronkin 
~V utorok bol u nás pred blokom na ul. M. Čulena nejaký pán, ktorý sí to tam krokoval. Tvrdil 
nám, že sa tu bude odvodňovať parkovisko pre blokmi M. Čulena 1-16. Kvôlí čomu sa 
odvodňuje to parkovisko? Nie je ho kam odvodniť. Sú to podľa mňa zbytočne vyhodené peniaze, 
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pretože tá voda tam za dve hodiny aj po najväčšej búrke zmizne. Skôr by sa tam mohlo urobiť 
rozšírenie toho parkoviska, 
Odpovedal: Ing. Richard Dru/arovský, predseda VMČ Č. 2 

Bol to p. Kmec, projektant. Vy tu nechodíte často, ale chodili tu l'udia s Jlf. Čulena, že 
majú problém s vodou, ktorá stoji na parkovisku. Ten problém s vodou na tom parkovisku ozaj 
je. Bol som tam, mám to nafotené. Preto sme sa rozhodli to riešiť. MsZ na to scllválilo 
finančné prostriedky. Pán Kmec má naprojektovat' nejaké riešenie, ktoré by bolo finančne 
nenáročné. 

Reagoval: p. Ján Turčan 
Ide tli o neschopnosť poslancov. Nikto sa nepostaví pred občana a nepovie mi otvorene, 

že je potrebné vyzbierať od obyvateľov peniaze na dobudovanie parkovfsk na sidliskách. 

p. Labašková a Krajčovičová (v prezenčnej listine uviedli tel. kontakty) 

... Požiadavka na opravu lavičiek na uL Októbrová 44 výmena dosiek, 


p. Marek Fiľakovský (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 
"'Cesta Pod Kalváriou je tam múr, je v zlom stave a teraz po zime nám spadol do dvora. Múr 
má narušenú statiku aje vo vlastníctve Rím,- kat cirkvi, ale stojí na mestskom pozemku, Podal 
som si aj žiadosť na zriadenie prístupovej cesty na pozemok a bolo mi odpovedané, že nejde 
o kultúrnu pamiatku. Co s tým ďalej, môžem si ten múr opraviť? 
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
.. Ulica Pod Kalváriou - cesta k CO krytu značka "slepá uliea", zvážiť doplnenie zákazovej 
značky "okrem dopr, obsluhy" z dôvodu, že tam blúdia vodiči a potom v jednosmerke cúvajú. 

STANOVISKÁ VMČ č. 2: 

1",fl5371/2016 (Ing. Adam) - Žiadost' p. Ing. Milana Bujdoša, Prešov okúpu pozemku parc. č. 
KNC 1514/2 o výmere 25 mZ, tip, k.ú. Prešov, ktorý oddeľuje jeho pozemok od miestnej 
komunikácie. 
VMC Č. 2 súhlaSÍ, ak to do budúcna nebude bránil' rozšíreniu cesty. 

M/6953/2016 (Ing. Adam) - Žiadost' p. Mária Šturáka, Prešov o odkúpenie pozemku parc. č. 


KNC 6616/6 v k.ú Prešov o výmere 1596 ml na uj. J. Pavla IL 

Keďže žiadateľ nekonkretizoval svoju podnikateľskú činnosť (OSMM ho vyzval, aby ju 

predložíl), VMC č, 2 sa vyjadri až po jej predložení. 


v v 

POZIADA VKV VMC č. 2: 

VMC Č. 2 - sa rozhodol nerealízovat' investičnú akcin "Rodírenie park. mies! Da ul. Obr. 
mieru l-ll" z dôvodu, že výber staveniska preukázal, tam nevzniknú nové park. miest 
(nezvýši sa počet existujúcich) a taktiež Mesto Prešov nic je výhradným vlastníkom pozemkov 
na parcele číslo 8429/1, na ktorých sa uvažuje výstavba parkoviska. Parcela 842911 má ďalších 
dvoch vlastníkov, Preto vyčlenené finančné prostriedky vo výške 15 000 € presúva na investičnú 

F - MsÚ/SP-01l26/1 



1--íO~OI 	 "-- _ ..__.. 

. 9 	 Výbor v mestskej časti Č. 2 \ Stran~~8 

Mesto Prešov --_ .._-_ .. _---- 

akciu "Rozšírenie park. plôch pri NS Centrál (zo strany pošty v zmysle štúdie), kde bolo pôvodne 
19 000 €. Konečná suma na túlo investičnú akciu je 34 000 

15000 € 
(od uL Pod Kamennou baňou po prvú lampu) 

2. 	 Navýšenie fin. prostriedkov na spracovanie DÚR 4 000 € 
(časť ul. Ku Kyslej vode + časť uL Terchovská) 

;J., 	 Rozšíl'Cllic pRFlú plech II 15 000 € 
(PD -+ rcalináeia) 

4. 	 Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. armády l 000 € 
(spracovanie PD) 

5. 	 Street Workout ihrisko pri ZŠ ČsL armády 500 € 
(spracovanie PD) 

6. 	 Osadenie zábran proti vozidlám na chodník pri Exercičnom dome 500 € 
(PD + realizácia) 

7. 	 Rozšírenie park. plôch pri NS Centrál 34000 € 
(zo strany pošty v zmysle štúdie) 
(PD + realizácia) (19 000 € + 15000 € = 34 000 €) 

(Poznámka: Prerozdelených 55 000 €, zostatok 5 000 €) 

í 
Ing.FUchardDrutarovský 
predseda VMČ č. 2 

I 

Mgr. Jana Grešová 

zapisovateľka VMČ č. 2 


V Prešove dňa ll. 05.2016 
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Vlastníci bytov bytového domu č. 86, 88, 90, 92 na ulici 17. Novembra v Prešove 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
Predseda VMČ č.2 

VEC: 

Žiadost' o opravu yýtlkov 


Vlastníci bytov bytového domu Č. 86, 88, 90, 92 na ulici 17. Novembra (ďalej len "vlastníci 
bytov"), Vás žiadame O opravu yýtlkov nachádzajúcich sa pred bytovým domom na pozemku parc. Č. 
KNC 5888/1 , zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č . 6492, k.ú. Prešov. 

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

V Prešove, dňa 20.4.20 16 vlastníci bytov / 

Príloha: fotodokumentácio 






