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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 5. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, konaného dňa 02. mája 2016 

Prítonllli: podl'a priloženej prezenčnej listiny 

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 


Program: .. , 
1. 	 Otvorenie a privítanie hostí ..#~~h-
2. 	 Informácia o možnosti systému EGOV - Podnety a požiadavky občanov. 
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 VMČ Ing Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré 

prichádzajú na vedomie pre VMČ. Najbližšie zasadnutie výboru je 06.06.2016. 

Výbor mestskej časti 4 nebude zasadať v júli a v auguste. 

Sekretár VMČ prezentoval prftomným nový elektronický systém spracovania požiadaviek. 


Požiadavky prítomných občanov 

1. 	 P. Dajča, OZ Táborisko 
1. Odpadajúci podhl'ad na železničnom moste Pod Táborom - 7 rokov, stará požiadavka. 
2. Preznačenie ciest v obvode č.4 v oblasti Táborisko. 
3. Žiada preveriť Hollého - Moyzesova, zmena vlastníka nehnuteľnosti. 

Stanovisko VMČ č. 4 

/. 	 Priama odpoveď viceprimátora p. Kužmu, uvedený most je v správe ŽSR, mesto 
žiada opravu. Príslušný odbor nech vyzve ŽSR k zjednaniu nápravy. 

2. 	 Priama odpoveď viceprimátora p. Kužmu. Príslušný odbor nech uvedie 

pravdepodobný termín preznačenia ciest. 


3. 	 VMČ žiada o informáciu, či nedochádza k porušovaniu platného regulatívu B3 pre 
oblasť Táborisko vo vztahu kfunkčnému využitiu objektu. 

2. 	 P. Emil Osavčuk, K amfiteátru 
/. 	 Požiadavky som podal mailom. 


Stanovisko VMČ č. 4 


I . 	 VMČ berie na vedomie 
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3. 	 Takáčová, 

l. 	 Žiadajú opravu cesty Pavlovičovo námestie 12-21 . 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 VMČ na zasadnutí v mesiaci apríl prijalo toto stanovisko.' 
"Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z bežnej údržby po nacenení 

doplnenie: Pavlovičovo námestie 12 - 21 úprava komunikácie po vykonaní 
odvodnenia vnútrobloku 

4. 	 Kova/čínová, 

l. 	 Poďakovanie za Pavlovičovo námestie riešenie problému s projektovou 
dokumentáciou. 

2. 	 Požiadavku poslala mailom. - viď príloha č l 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. VMČ berie na vedomie. 
2. VMČ žiada zaradil' do plánu bežnej údržby a opravi( 

5. 	 Kopčík, 

l. Osadenia osvetlenia SDH 5-15. 
2. 	 Dve tuje prekážajú pri bytovom dome SDH 5-15 - .ftyri roky podaná žiadost'. 
3. Žiada opravil' chodník na SDH 5 - 15. 
4. 	 Poukazuje na zvýšený prejazd motorových vozidiel cez SDH 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 VMČ žiada zaradil' osadenie osvetlenia do plánu na r. 2017. 
2. 	 VMČ žiada ODŽPaKS o poskytnutie informácie. 
3. 	 VMČ žiada zaradil' opravu chodníka na SDH 5 - 15 do plánu bežnej údržby na r. 

2017. 
4. 	 Priama odpoveď príslušníka MP, zvýšená kontrola 

5. 	 Bekeč, 

l. 	 Chodník na ulici Konštantínovej je v zlom stave po rekonštrukcii pred mojím domom. 
Po daždi stojí voda v priehlbine. 

2. 	 Trávnatý pozemok medzi parkoviskom a budovou MUéo, aké je jeho využitie. 

Stanovisko VMČ Č. 4 

l. 	 Opätovná reklamácia. 
2. 	 VMé žiada mesto o informáciu o zámere využitia pozemku. 

F - MsÚ/SP-OI/2611 
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6. 	 Podrazová, 

l. 	 Vodiči si skracujú cestu cez Pavlovičovo námestie na Škultétyho. Je tam osadená 
dopravná značka Prejazd zakázaný. 

2. 	 Oboznámil' kedy bude kosba, ohľadom znečistenia vozidiel. 
3. 	 Kontroloval' kosbu. 

Stanovisko VMC Č. 4 

J. 	 Priama odpoveď prislušníka MP, zvýšia kontrolnú činnost: 
2. 	 VMé žiada nájsť vhodný spôsob oznamovania verejnej kosby a čistenia mesta 

občanom, aby zabezpečili preparkovanie svojich vozidiel v uvedenom čase a tak by 
tieto činnosti boli efektívnejšie. 

3. 	 VMé žiada zabezpečil' kontrolu zo strany pracovníkov zodpovedných za zeleň. 

7. Ruzsová,_ 

l. 	 Pavlovičovo námestie 21-37 neosvetlené, znečistené, Rómovia tam pijú a znečisťujú 
a zároveň žiadajú kontrolu priestranstva vo večerných a nočných hodinách. 

2. 	 O kolka projektov sa uchádzalo mesto z grantu PSs. 
3. 	 Žiadost' o úpravu vnútrob/oku 
4. 	 Opraviť herné prvky na detskom ihrisku - Pavlovičovo námestie 21 - 3 7 

Stanovisko VMC Č. 4 

l . 	 VMé žiada v uvedenej lokalite prehodnotil' osvetlenie priestranstva a zvýšil' kontrolnú 
činnosI' MP. 

2. 	 Priama odpoveďp. Fedorčíková. 

3. 	 Priama odpoveďp. viceprimátor Kužma, čaká sa na výzvy z eurofondov, ktoré by mali 
byľ spustené v krátkom čase. 

4. 	 VMé žiada zabezpečit' opravu herného prvku - Pavlovičovo námestie 21 - 37. 

8. Škerlík

l. 	 Prevádzka Svätopluková č.6 - aká tam bude prevádzka. 

Stanovisko VMC Č. 4 

l. 	 VMé žiada poskytnúť informácie o novej prevádzke. 

9. 	 Tkáč 

l . Žiada vyčistit'priestranstvo pri cintoríne, vstup z u/. Vajanského. 
2. 	Žiada vysadiť vhodnú zeleň medzi parkoviskom a chodníkom na u/. Vajanského, za 

KÚ. 
3. 	 Upozorňuje na zlý stav prípojky pri stavbe domu na u/. Moyzesova - Hollého. 

F - MsÚ/SP-OI126/ 1 
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Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	 VMČ žiada zabezpeči!' vyčistenie uvedeného priestranstva. 
2. 	 VMČ žiada posúdi!' vysadenie vhodnej zelene. 
3. 	 VMČ žiada preveri!' súčasný stav cestného telesa po uvedení do pôvodného stavu. 

10. Bonková, . 
l. Žiada premiestniť smetné nádoby, ktoré patria k SDH zo Záhradnej 21 k SDH 2 - 4. 

Stanovisko VMČ č. 4 
l. 	 VMČ žiada vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii komunikácie a parkovacích miest, 

navrhnú!' vhodný priestor pre smetné nádoby. 

F - MsÚ/SP-Ol/26/l 
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E-mailové a písomné požiadavky občanov 

Písomné požiadavky: 

Obwatelia bytového domu na ul. l7. novembra 158 160v Prešove 

Vážený pán 

Ing. Stefan Kužma 

Viceprimátor mesta Prešov 

Prešov, .//.] .........:. 7{':/6..... .. 


Žiadosť. 

Obyvatelia bytového domu na ul. l 7.novembra 158, 160 týmto žiadame mesto Prešov o 

opravu chodníka pred našou bytovkou, vrät ane obnovy obrubníkov. 

Mestská časť, v ktorej bývame, je 60rokov stará. Počas tých rokov nebola uskutočnená žiadna 

rekonštrukcia chodníkov, resp. prístupovej cesty k nášmu bytovému domu. Urobené boli len tzv. 

záplaty po rôznych výkopových prácach. Asfalt je rozpukaný, drobí sa a najväčšie preliačiny sú zaliate 

betónom, ~tor! Sé! postupne rozpadáva PC' (\;:1Žd'0ch o~tá'-Ialú 'ierr-é .,,1~kV aj niek0ť'"n dní. 

Bylové domy v našom okolf Sú už všetky zrekonštruované, vyzerajú vermi slušne. len tie chodníky 

nám neskuločne špatia celkový dojem 2 lokality. 

Zároveň žiadame mesto Prešov o dobudovanie priečnych parkovacích miest kolmo na 

prístupovú cestu, 

Pred naším bytovým domom máme úzky pOZdížnv parkovací pruh. širšie autá nu t ne prechádzajú cez 
trávniky, čím ich ničia. Pomohlo by rozšfreole existujúceho odstavné ho pruhu a zriadenie priečnych 

parkovacích miest. 

Veríme, že naša žiadosť neostane nepovšimnutá. 

S úctou 

zástupkyne vlastníkov bytov 

VMC žiada zaradiť na rok 2017 do plánu bežnej údržby. 

rl 


F - MsÚ/SP-O 112611 
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k emailovJím požiadavkám občanov: 

1. Mgr. Stančeková Ružena, Prešov 

VEC: ŽIADOSŤ 

Žiadam zastupiterstvo mesta Prešov o renováciu! rekonštrukciu priestoru za obytnými bytovkami 
na ulici Štefánikova a Hviezdoslavova v Prešove. Preliezky, ktoré sa tam nachádzajú sú z osemdesiatych 
rokov a neboli rekonštuované, nielen že sú nepoužiteľné, ale aj nebezpečné. 

Ďakujem, s pozdravom, 

Stančeková 


Prílohy: 4 fotografie. 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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1. 	 VMČ žiada, aby bol investor vyzvaný k realizácii úpravy vnútrobloku na základe 
dohôd. O výsledku rokovania oboznámit' VMČ. 

2. 	 OS3včuk Emil: 

F - MsÚ/SP-O l/26/1 
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Emil Osavčuk, diskusný príspevok Z 2 .mája 2016 

POŽLADAVKV A PODNETY 

I.Požiadavka Č. 33. Prioritou výboru je v roku 2016 opraviť chodník na ulici 17 novembra 

"pri Mi/k AGRO na pravo od 

vstupu na parkovisko pri 

Hviezde. " Prečo sa má opravit' 

celý chodník pomerné dobrý od Milk 
AGRO až po parkovisko pred 
Hviezdou za II 530 €? Čo 
predstavuje cca 380 metrov 
štvorcových. Dôkaz fotto č. I a 2. 
Prioritou výboru by malo byť opraviť 
zdevastovalIÝ chodllík IIa ulici 17 
IIovembra pred obchodom FRESCH 
smerom k zastávke MHD. Dôkaz fotto 
č.3. Dôkaz: Fotto č. I 

Foto: č . 2. Dôkaz: Fotto č. 3. 

2. Požiadavka Č. 34. Neviem ako bolo naložené z mojimi požiadavkami evidovanými pod 
číslom: 

l. - 28. z 4. januára 2016. lZ 28 požiadaviekje 14 na ktoré z rezervy 
výboru sa nepoužije ani cent, pretože sú v 

rozpočte mesta.! 
29. z l. februára 2016. IDa!' do pôvodného stavu zdevastovaný trávnatý porast na ulici 
Masarykovej! 
30. z 7. marca 2016. 
32. z 4. apríla 2016. 

F - MsÚ/SP-0112611 
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3. Požiadavka Č. 35 . Nedostal som odpoveď, prečo z rezervy výboru bola preplatellá 
oprava cllOdllíka IIa ulici Konštalltínovej pred obchodom NORMA. 

Dôkaz: Fotto. 

Požiadavka Č. 36. Finančné prostriedky z rezervy výboru na rok 2016 boli rozdelené. 
Žiadam výbor, aby v zápisnici zverejnil, ktoré cesty, chodníky a PD sa búdu realizovat' 
z rezervy výboru v roku 2016 a to: 

Z rezervy bežnej údržby 35 000 € 

Z investičnej rezervy 60 000 € 

Stallovisko VMČ Č. 4 

VMČ žiada odpoveda!" občanovi. poprípade pri nejasnostiach konlaklova!" občana 
a vysve lliťproblemariku. 

Dobrý deň pani Fedorcikova, 
(na vedomie pani primátorke) 
Nemôžete navrlUlúť ešte raz dať hla sovať na mestskom zastupiteľstve ohľadom prenájmu nášho 
dvora? Všetky materi ály sú u pani Magacovej na MU. Do kedy sa o tom budeme s mestom prosím 
vás, ešte naťahovať? Mesto údržbu nerobí a keď ju robíme my občania sami, tak nám to mesto 
ničí . 

Odpoveď p. Ježikovej nás uráža, lebo dobre vie že od r. 2012 žiadame o prenájom. Nevyhovela 
nám so žiadosťou o kontajner na odvoz trávy, ani so žiadosťou na odvoz konárov, ani v ďalších 
veciach. Hlavne že nám odkazuje aby sme si požiadali o prenájom, nemohla by ona tento návrh 
predniesť na MZ? Keď sama pre údržbu zatiaľ nič užitočného neurobila aj keď to ma priamo v 
náplni prace' 

F - MsÚ/SP-01 /26/ 1 



l/9l/IO-dS/f)Sľ-j -d 

eup oq,>u)(::>d w!ueud e UlOMJpzod S 

AO~:lJd OlS:lľ-j 

61 /01 P .~ USY:;? f3)fSl.S3W A "HOg~A 
I1Ul1l1S 

ia 



[l9ZnO-dS/ (lSLAj -.:I 

i\O~:lld OIS:lLAj 

6[I II ~ .~ USY:) r:;DISl.S3W A 1I0HAA . llUlJllS 
~ 

e 



1I9Z110-dS/(lSIl\l-.:l 

"O~dJd OISdll\l 

6 I/Zl ., .~ USY:::> fIDISlS3.W A HOHAA 
llUllJIS 

, ~ 

~ 



13/19 
Strana1;;;1 VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 

Mesto Prešov 

-


VMČ' žiada zjednať nápravu pri úaríbe odoslať žiadost' 
O prenájom. 

Stanoviská VMČ č. 4 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti na odkúpenie nehnutel'nosti, parc. Č. KNC 3902 
v k.ú Prešov. (č.M/7194/2016 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Nesúhlasí s ponúkanou cenou 
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 

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

Žiadost' o zaujatie stanoviska o odkúpenie pozemku, parc. Č. KNC 4912/5 v k.ú Prešov 
(M/6952/2016, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4.'. nesúhlasí 
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 

3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu alebo k dlhodobému prenájmu pozemkov 

KNE 1365/1 , 1365/201 , 1366. (M/6950/2016, li st v archíve zápisnice). 

F - MsÚ/SP-O I /26/1 
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Stanovisko VMČ č. 4:. súhlasí 
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 

4. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu alebo k dlhodobému prenájmu pozemkov 

KNC 5537/1. (M/6995/2016, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. nesúhlasí 
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 

5. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu stánku v Záhrade umenia. ( M/5409/20l6, list 

v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Nezaujíma stanovisko 

6. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta. 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu časti pozemkov KNC 3648/J 4 o výmere cca 

358 m2
. ( M/5398/2016, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. nesúhlasí 
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 

Požiadavky poslancov VMČ 

1. 	 P. Ing. Fedorčíková, VMČ4 

';> 	 Oboznámiť písomne VMČ o zodpovednosti osôb MsÚ menovite za starostlivosť o zeleň, 
o orez stromov a o výrub s/romov. 

F -	 MsÚ/SP-01/26/J 
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Spresnenie úpravy návrhu na rozdelenie investičnej rezervy vo výške 60.000,- € 

1. 	 PD na rozšírenie chodníka ul. Kováčska, od Hlavnej ulice k Slovenskej ul. vo výške 
6000,- € 

2. 	 PD na odvodnenie Pavlovičovo námestie 42 - 45 vo výške I 200,- € 
3. 	 Parkoviská, resp. spevnené plochy na parkovanie, úprava vnútroblokov 

PD s realizáciou 17. Novembra 70 - 92 vnútroblokové priestory medzi 
Francisciho a Záborského v sume 28 000 € 
PD s realizáciou Štúrova 19 - 21,33 - 37, Budovateľská 17 - 23 - l. etapa 
v sume 22 800 € 
PD úprava vnútrobloku Ul.17. novembra č.176 -194 medzi Kúpeľnou 
a Požiarnickou v sume 2 000 €. 

Poďakovanie: 

Vážená pani poslankyňa, 

pravdepodobne už viete, minulý týždeň boli osadene 2ks svetelných bodov pred večierkami na 
ulici 17. novembra. 

Týmto by som Vám chcel veľmi pekne poďakovať, dovolím si dokonca povedať, za ukážkovú 
spoluprácu VMC - občan. 
Od nasej prvotnej komunikácie prešlo len zopár týždňov a vďaka Vám sa podarilo vyriešiť 
prezentovane problémy. 
Teší ma to o to viac, že riešenie kritickej situácie pri večierkach je koncepčné, začína výmenou 
košov a konci osadením osvetlenia, čo jednak zvyšuje bezpečnosť, a zároveň odrádza 
neprispôsobivých občanov od združovania sa na tomto mieste a slúži aj ako prevencia proti 
vandalizmu. 
Podľa odpozorovanej situácie je priestor omnoho čistejší, vymenené koše postačujú (aj keď Jen 
tak tak) a ukazuje sa, že aj nové osvetlenie odrádza občanov od 'postavania'. 
Ďakujem týmto ešte raz aj v mene všetkých ľudí prechádzajúcim týmto priestorom. 
P. poslankyňa, z prezentovaných veci už ostáva len jedna a to prosba o úpravu par metrov 
chodníka, ktorý zasielam v prilohe. Chodník vyzerá ako periférny, ale v skutočnosti je hojne 
využívaný všetkými bytovkami, ktoré sa nachádzajú od ul. Kúpeľnej až po Stavoprojekt/Tatru, 
nakoľko všetky vchody do bytoviek ústia do vnútro blokov a ľudia chodia tadiaľto. 
Viem, že toto si vyžaduje investíciu, ale jedna sa doslova len o pár stvorakov, ktoré sú navyše po 
každom daždi jedna veľká mláka. Pomôže to aj technickým službám, keďže sú tam smetné 
nádoby, ktoré teraz len veľmi ťažko presúvajú. 

Ešte raz ďakujem za doterajšiu spoluprácu. 

S úctou, 

Mgr. Tomas Burger, PhD. 	 V Prešove dňa 11.04.2016 

F -	 MsÚ/SP-01l261l 
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VMČ žiada zaradiť do plánu bežnej údržby na r. 2017. 


Ing. Renáta Fedorófková Ing/ Marek Varga 
predseda VMČ č. 4 sef(ietár VMČ· č . 4 

F - MsÚ/SP-OI /261l 
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Príloha č.1 

Spoloče n stvo Družba, Pavlovičovo námestie 42 - 45, 080 Ol Preš ov 

Válenl poslanci Wboro m estske j ,asti č.4 

V mene ~etkých vlastrlikov bytov Viis chcem požiadaC a opravu výtlkov n. 

ceste pred našim oby1ným domQm až po hl~vnú ce~u na BMd"j avský masL 

Ďakujem z. vvbavenie. 

V Prci ov<. <iii. 02.05.2016 

Fotografie zasielam e·mailom. 

F - MsÚ/SP-Ol/26/1 



1/nl lO" d S/(lSW -.:I 

Ao~ald olsaw 

61/8l ., ";? USV:::> f3)1S1,s3W A MOHAA ~ . eUllllS 
a 



i\O~;!Jd OIS;!W 

61 /61 ., oj? USV::> f3)1S~S3W A liDOM A • 
BUBJ1S 

a 


