Oznámenie výsledku vybavenia petície
Dňa 08.08.2016 bola mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená
a zaevidovaná petícia od obyvateľov žijúcich na ul. K Starej tehelni v Prešove, vo veci
občianskeho spolunažívania, práva na súkromie, rušenia nočného kľudu, doručovania pošty,
upratovania a vývozu odpadu, výskytu hmyzu, práce s deťmi a mládežou, riešenia problému
neprispôsobivých občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v lokalite k Starej tehelni v Prešove.
Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb prešetril všetky uvedené
požiadavky a predkladá Vám oznámenie o výsledku vybavenia petície.
Prvá požiadavka petície je riešenie vo veci občianskeho spolunažívania, práva na
súkromie a rušenia nočného kľudu. Odbor v spolupráci s Mestskou políciou v Prešove
preveril všetky skutočnosti a polícia uviedla, že neeviduje v lokalite k Starej tehelni v Prešove
vysoký nárast priestupkov na úseku občianskeho spolunažívania ani v oblasti rušenia nočného
kľudu, v porovnaní s inými mestskými časťami. Polícia za obdobie od 1.10.2011 do
19.8.2016 eviduje 43 priestupkov, čo v priemere znamená cca 9 priestupkov ročne. Mestskí
policajti denne preventívne vykonávajú hliadkovú činnosť, zabezpečenú motorizovanou
hliadkou, zároveň priestor monitorujú mestským kamerovým systémom mesta Prešov, ktorý
sa nachádza priamo v tejto lokalite. Za účelom predchádzania rušenia občianskeho
spolunažívania mesto v IV. Q/2016 zorganizuje pracovné stretnutie s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prešove a Mestskou políciou v Prešove, aby prerokovalo možnosť
zriadenia občianskych hliadok v lokalite K Starej tehelni. Z uvedených dôvodov túto
požiadavku považujeme za neopodstatnenú.
Druhou požiadavkou petície je doručovanie pošty. Spôsob doručovania pošty
obyvateľom v uvedenej lokalite mesto rieši od februára 2016. Obyvatelia ul. K Starej tehelni
majú možnosť vyzdvihnúť si obyčajné listové zásielky v priestoroch Komunitného centra,
doporučené zásielky si musia obyvatelia vyzdvihnúť na pošte. Z tohto dôvodu považujeme
požiadavku za opodstatnenú a z dôvodu prerokovania možností riešenia predmetnej
požiadavky a v súlade s dodržiavaním platných právnych predpisov o doručovaní zásielok
a plynutí lehôt, mesto zorganizuje do konca roka 2016 pracovné stretnutie so zástupcami
Slovenskej pošty.
Treťou požiadavkou petície je upratovanie a vývoz odpadu. V lokalite je
umiestnených 23 ks 1 100 litrových kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sú vyvážané
v pravidelných týždenných intervaloch pondelok a štvrtok. Ďalej je umiestnený jeden kus
veľkoobjemového kontajnera, ktorý vyvážajú Technické služby mesta Prešov a.s. 3 krát
mesačne a 4 ks veľkoobjemových kontajnerov na triedený odpad /papier, plast, sklo, VKMkovy/ zakúpené z fondov EÚ. V súčasnosti prebieha oprava týchto kontajnerov z dôvodu ich
poškodenia občanmi bývajúcimi v tejto lokalite. Technické služby, ktoré vyvážajú odpad,
majú vo vozidlách umiestnený kamerový systém, ktorý je archivovaný 15 dní, ktorý eviduje
intervaly vyvážania komunálneho odpadu. Napriek skutočnostiam, že odpad je pravidelne
vyvážaný je potrebné zvážiť počet kontajnerov a doplniť ich tak, aby bol postačujúci pre
uvedenú lokalitu. Zároveň je potrebné prehodnotiť termíny vyvážania odpadu, ktorými
predídeme jeho hromadeniu a znečisťovaniu okolia. Z tohto dôvodu mesto písomne požiada
Technické služby mesta Prešov a.s. upraviť množstvo kontajnerov na jednotlivých stojiskách.
Vychádzajúc z uvedených skutočností túto požiadavku považujeme za opodstatnenú.
Štvrtou požiadavkou petície je výskyt hmyzu. Dezinsekcia v nájomných bytoch bola
poskytnutej informácie správcu bytového fondu mesta Prešov Real s.r.o. vykonaná opakovane
v dňoch 21.4.2016, 16.6.2016, 18.7.2016 a 15.8.2016 (vrátane pivničných a spoločných
priestorov), 17.8.2016 a 22.8.2016 (vrátane bytových vchodov). Dezinsekčné práce sú

naplánované v termíne 22. – 23.9. 2016 na základe požiadaviek nájomcov, pričom práce budú
vykonané v celých objektoch bytových domov, t. z. v samotných bytových jednotkách,
pivniciach, spoločných priestoroch, vchodoch a strešných priestoroch. Z dôvodu častého
výskytu hmyzu mesto požiada správcu bytového fondu, aby s uvedenej lokalite spracoval plán
dezinsekcie, aby sa predchádzalo tomuto výskytu. Vychádzajúc z tejto informácie požiadavku
považujeme za opodstatnenú.
Piatou požiadavkou petície je práca s deťmi a mládežou. V uvedenej lokalite mesta sa
poskytuje sociálna služba v Komunitnom centre a v Nízkoprahovom dennom centre pre deti
a rodinu K Starej tehelni č. 1, Prešov. V rámci poskytovania sociálnej služby mesto aktivizuje
mladých dospelých, organizuje činnosti pre deti predškolského veku, pomáha pri školských
povinnostiach žiakom základných škôl. V rámci organizovania kultúrnych a športových
aktivít sa snažia o prezentovanie chápania rovnosti, sociálnej spravodlivosti, poukazujú na
potrebu chápať rozdiely v názoroch na mieru zodpovednosti jednotlivca a funkciu rodiny.
Zamestnanci centier sa upriamujú pri svojej činnosti na posilnenie vedomia občanov
v lokalite a kompetencie jednotlivých úradov. V dopoludňajších hodinách pracujú komunitní
pracovníci s deťmi predškolského veku a popoludní prebiehajú aktivity ako je výtvarný
krúžok, športový krúžok a tanečný krúžok. Deti vystupujú na rôznych akciách, spolupracujú
so seniormi denných centier, zúčastňujú sa na Rómskom festivale, ktorý bol spojený
s prezentácia výrobkov, ktoré vlastnoručne vytvorili. Súčasťou komunitnej práce je zvýšenie
vedomia v oblasti dodržiavania hygieny a čistoty. S deťmi sú vykonávané aj aktivity mimo
komunity, napr. opekačka na Borkute, výlet na Marakaňu, návšteva Eko parku a ďalšie
aktivity. Mesto má schválené finančné prostriedky a plánuje aj na rok 2017 v rozpočte
finančné prostriedky na organizovanie kultúrnej a záujmovej činnosti a rozvoj zručnosti
v tejto oblasti. Napriek uvedenému si mesto uvedomuje, že sa jedná o lokalitu, v ktorej je
veľa školopovinných detí, ktorých rodiny sú v sociálnej núdzi a z ich príjmu nedokážu
zabezpečiť mimoškolské aktivity. Z tohto dôvodu má mesto záujem o zapojenie sa do
národného projektu, pričom sa plánuje s vybudovaním komunitného centra, ktoré by poskytlo
sociálnu službu väčšiemu počtu detí a mládeže. Zároveň mesto plánuje aj pre deti
predškolského veku zriadenie škôlky. Z uvedených dôvodov túto námietku považujeme za
opodstatnenú.
Šiestou požiadavkou uvedenou v petícii je problém neprispôsobivých občanov, ktorí
nemajú v lokalite trvalý pobyt. V roku 2015 bolo v lokalite K Starej tehelni vykonaných 6
previerok, v rámci ktorých bolo preverených 61 bytov, pričom v jednom prípade bolo zistené
neoprávnené užívanie nájomného bytu, ktorý bol následne uvoľnený. V prvom polroku 2016
zamestnanci odboru sociálnych služieb v súčinnosti so zamestnancami správcu bytového
fondu Prešov Real s.r.o. vykonali v lokalite K Starej tehelni tri previerky s cieľom preverenia
oprávnenosti užívania nájomných bytov. Preverených bolo 16 bytov, pričom v dvoch
prípadoch bolo preukázané neoprávnené užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Prešov, ktoré boli následne uvoľnené. Mesto v spolupráci so správcom bytového fondu
a mestskou políciou bude naďalej realizovať previerky obývanosti nájomných bytov na ul.
K Starej tehelni vo vyššom počte, prípadne podľa potreby. Z uvedených dôvodov túto
požiadavku považujeme za opodstatnenú.
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