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Výbor v mestskej

Mesto Prešov

1 8 -06- 2019
zo 7. riadneho zasad
Výboru v mestskej časti č . 2, ktoré sa konalo

Prítomní:

po dľa prezenčnej

dňa

06.06.2019

listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla predsedníčka VMČ č . 2 Mgr.
Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode privítala členov VMČ Ing. Lenku Kohániovú, Ing. Richarda
Drutarovského, prítomných obyvateľov a zástupcu Mestskej polície p. Petra Compeľa .
Predsedníčka VMČ oboznámila prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky
VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Mgr. Jaroslava Kutajová informovala prítomných občanov o tom, že v prezenčnej listine
môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely (nebude zverejnený na
internete) pre zamestnancov Msú pri riešeni požiadaviek občanov.

[Diskusia:
pani A. H. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Zastávka MHD na ul. Obrancov mieru (smer na ul. 17. novembra) - sú tam osadené lavičky,
ktoré sú v zlom stave. Požiadavka na výmenu alebo natretie drevných dosiek.
~ Minulý týždeň bola búrka - počas ktorej bol podchod na ul. Obrancov mieru 58-60 opäť
zaliaty vodou. Bolo mi odpovedané odd. KS, že požiadavku budú riešiť so zmluvným
partnerom ako náhle budú vhodné poveternostné podmienky. Opäť sa pýtam, že za čím sa čaká
lebo podmienky vhodné už sú!
~ Taktiež sa pýtam na nástupné plochy na zastávkach MHD na ul. Obr. mieru, ktoré som žiadala
opraviť v jednom aj druhom smere. Oddelením KS mi bolo odpovedané, že oprava nástupných
plôch bola zaradená do zoznamu bežnej údržby na rok 2019. Chcem sa opýtať kedy v roku
2019 to bude realizované, je to dosť široký pojem.
~ Na prechodoch pre chodcov na ul. Obr. mieru sa stalo niekoľko nehôd, kde pod kolesami áut
zomrelo aj niekoľko ľudí. Požiadavka, či by nepomohlo natrieť p1iechody na červeno, aby boli
viditeľnejšie.

p. š. Dž. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Žiadosť o vyčistenie komunikácie Za Kalváriou na ul. Terchovskej 14B a Ku Kyslej vode l
v Prešove, pri zastávke MHD č . 27 Ku Brezinám, nakoľko po silnom daždi a prietrži mračien dňa
29.5.2019 ostalo na ceste množstvo štrku, kameňa a nánosu blata, ktoré následne uschlo a na
ceste sa nachádza prach a špina. Taktiež by bolo vhodné priebežne vykonávať čistenie
komunikácie po intenzívnom a dlhodobom daždi , za čo je zodpovedný správca komunikácie na
náklady toho, kto komunikáciu znečistil. O čistenie po silnom daždi som už písomne aj
prostredníctvom e-mailu žiadal MsÚ Prešov ešte v roku 2016 (viď priložená žiadosť
z 28.6.2016), žiaľ bez pozitívneho výsledku, kde som sa nedočkal ani odpovede, ani vykonania
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čistenia

pozemnej komunikácie. V prílohe prikladám 2x fotky z miesta znečistenia. Taktiež
žiadam, aby som bol písomne oboznámený so stanoviskom k predmetnej veci v lehote do 30 dní.
pán A. K. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
~ Požiadavka obyvateľov ul. M. Čulena a Odborárska o odstránenie spomaľovacieho prahu
nachádzajúceho sa na ul. M. Čulena (medzi BD M. Čulena 2-8 a RD č. 9) - žiadosť bola podaná
na MsÚ a zaevidovaná pod ev. č. 123509/2019. Pred osadením spomaľovača pred náš BD sme
o tejto skutočnosti neboli informovaní. Chceli by sme vedieť prečo bol osadený. Ak to malo
nejako spomaliť dopravu na tejto ulici, nemalo to daný účinok. Novo osadený spomaľovač
výrazne zvýšil hlučnosť a prašnosť pri prejazde vozidiel. Výrazne znížil komfort bývania
dotknutých obyvateľov. Novopostavené balkóny na bytoch tento zvukový efekt ešte zosi lňujú, čo
vedie k bezprostrednému ohrozeniu psychického zdravia senzitívnych, starších a novo
narodených obyvateľov BD. Najmä v čase dopravnej špičky spomaľovač predlžuje dobu
prejazdu a zároveň zvyšuje množstvo splodín spaľovania vplyvom spomalenia a opätovného
rozjazdu každého vozidla. Na ulici je veľký pohyb nákl. vozidiel a autobusov. Tieto autá rovnako
neúmerne zvyšujú hluk, ešte viac kumulujú výfukové plyny a počas ich prejazdu cez spomaľovač
dochádza aj k miernym otrasom okolitých objektov.
a nočných hodinách mnoho šoférov túto prekážku ignorujú a doslova na
spomaľovač naletia, čo spôsobuje výrazný diskomfort obyvateľov najmä v čase nočného kľudu .
Podobne je to aj nadránom so zásobovacími vozidlami. Prílohou žiadosti sú aj podpisy
obyvateľov žijúcich na ul. M. Čulena 2-8 a ul. Odborárska, ktorí žiadame odstrániť tento
spomaľovač z vyššie uvedených dôvodov. Je smutné, ak sa spomaľovač osadil pravdepodobne
len na základe žiadosti jedného občana a neskúmala sa požiadavka väčšiny obyvateľov ulice,
preto ho chceme odstrániť, nakoľko si myslíme, že treba akceptovať požiadavku väčšiny
obyvateľov. Myslíme si, že je potrebné vodičov vychovať iným spôsobom, nie umiestnením

Najmä vo

večerných

spomaľovača.

~ Detské ihrisko na ul. M. Čulena 2-8 - požiadavka na osadenie dvoch lavičiek pri detskom

ihrisku niekde pod stromy.
pán V. D. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
~ V Prešovskom magazíne som dočítal , že sa pripravuje zámer "Manuálna tvorba verejných
priestranstiev", ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Priestranstvá by mali byť
prispôsobené potrebám obyvateľov. Autom som prešiel mestečká a dediny a môžem povedať, že
Prešov im môže závidieť ich starostlivosť o verejné priestranstvá. U nás ani trávu nekosíme, taká
vysoká tráva tu nikdy nebola.
~ Každé mesto, cez ktoré tečie rieka by bolo šťastné - okolie rieky je zaburinené, zarastené
vysokými náletovými drevinami. Územie od hádzanárskej haly smerom k NDS sa zastavalo garážami, zariadenie Gynstar, ktoré bolo postavené na mieste krásnej romantickej stavby,
vyrúbali sa tam stromy, ktoré mali vysadiť, ale dodnes nič nevysadili. Prišiel nový nájomník
tenisových kurtov, ktorý vyrúbal 12 stromov. Na mieste nefunkčnej elektrorozvodne malo byt'
postavené športovo-rekreačné zariadenie, je tam bytový dom, kde sa zabral trávnik, postavilo sa
parkovisko. Pri NDS sa postavili 3 veľké objekty - opäť ubudlo zo zelenej plochy. Pri vjazde
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k tým bytovkám pri NDS má byt' postavené ďalšie zariadenie a taktiež za plynoregulačnou
stanicou má stáť vysoký BD. V tomto prostredí žijem 50 rokov a som prekvapený, prečo sa
všetko sústreďuje do tohto územia. Toto sídlisko malo donedávna veľkoryso riešené zelené
plochy. Apelujem na poslancov, aby ste nedovolili takto necitlivo a bezohľadne zahusťovať
výstavbou územie VMČ č . 2.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
~ Požiadavka na vyasfaltovanie časti príjazdovej cesty na Nábrežnej ul. č . 2 v rozsahu cca 22m2
(po 45 rokoch), ktorá pri úprave povrchu Nábrežnej cesty nebola dokončená. Na uvedenom
mieste došlo aj k prepadu časti povrchu. Naša prvá žiadosť bola podaná na MsÚ dňa 23.4.2014
(ev. č. 91343/2014). Napriek opakovaným urgenciám ostala žiadosť nepovšimnutá (viď situačný
nákres).

pán J. Š. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
~ Som spoluvlastníkom parciel na čísle listu vlastníctva 9522 KNE 2881 /2 a 28811102.
Katastrálne územie mesta Prešov. List vlastníctva vlastníme od roku 2000, predtým moji
predkovia nadobudli pozemok po 2 svetovej vojne a bol im odobratý v 50-tých rokov minulého
storočie v čase keď sa zakladali družstva. Záhradkári a aj vlastníci pozemkov nad našim
pozemkom nachádzajúcimi sa v lokalite Za Kalváriu nám od roku 2000 nezaplatili a ani neboli
ochotní jednať o najme za používanie pozemku, cez ktorí prechádzajú. Na stretnutie sa nikdy
nedostavili. Taktiež nie je pravda že nad našim pozemkom ľudia bývajú v rodinných domoch.
Nachádzajú sa tam len záhradné a rekreačne chatky. Na našom pozemku sa nenachádza verejná
komunikácia, taktiež nie je uvedená v pasporte miestnych komunikácii mesta Prešov a ani nie je
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majetkom mesta Prešov. Doteraz som akceptoval prechod vozidlami po pozemku, ktorý som
čiastočne upravil v apríli roku 2016. Fotografie pred úpravou a po úprave zasielam v prílohe.
Bolo navezených cca 250-300 tón makadamu na spevnenie a zabránenie prietoku vody, ktorá
stekala po každej väčš ej búrke po pozemku až na ulicu Terchovská a následne zanášalo mrežu
ktorá je tam vytvorená. Záhradkári v tom čase , cca 3-4 roky, využívali na prechod pozemok
rodiny B., ale na konci pozemku rodiny B. prešli na nás pozemok a následne pokračovali po
našom pozemku vozidlami k svojim parcelám. Náš pozemok si záhradkári vo vrchnej časti
vysypali stavebným odpadom a asfaltovom drťou bez nášho vedomia a tak upravili prechod po
našom pozemku. (viď fotodokumentácia).
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Po následnom ohradení pozemku rodiny B. si záhradkári upravili aj môj hrubý násyp makadamu
tým, že vysypali stavebný odpad a asfaltovú drť a tak si sprejazdnili aj spodnú časť pozemku,
samozrejme bez vedomia nás vlastníkov. Mne sa jedna o to, že po osadení informačných tabúľ ,
ktoré som vykonal dňa 22.04.2019 nás doposiaľ nik, ako vlastníkov neoslovil, pokiaľ sa
nachádzame na pozemku a v tesnej blízkosti, záhradkári idúci vo vozidlách ani len nespomalia a
ignorujú oznam, že sú na súkromnom pozemku. Ak im znemožním prejazd tým, že som na ceste
odstavil svoje motorové vozidlo, aby som ich upozornil, že doterajší stav už nemienime
akceptovať, tak nás slovne urážajú- osočujú a vyhrážajú sa nám súdmi. Ja som doposiaľ nikomu
ani po zastavení vozidla nezakázal prechod po pozemku. Každého záhradkára a návštevníka
koho zastavím aj následne pustím so zdržaním počas , ktorého vysvetlím dotyčnému , že je na
súkromnom pozemku. V budúcnosti peši prechod a prechod na bicykli nikomu nebránim, ale ak
záhradkári chcú využívať pozemok aj na prejazd vozidlom, či už osobným alebo nákladným, tak
len na základe náj omnej zmluvy, alebo odpredajom časti nášho pozemku záhradkárom.
Čo sa týka elektrárni a Telekomu, som s nimi v jednaní o náhrade za využívaní nášho pozemku.
Taktiež žiaden záhradkár nemá zriadené právo prechodu, ako bolo minule spomenuté v predošlej
zápisnici z dňa 02.05 .2019. Viete si to overiť na liste vlastníctva.
V prílohe Vám zasielam aj vyjadrenie rodiny B., ktoré sme spoločne adresovali Slovák
Telekomu v roku 2011 v čase , keď upravovali technológiu na stožiari nadchádzajúcom sa nad
našim pozemkom. Ak rodina B. momentálne tvrdí niečo iné, tak neviem prečo tvrdia
momentálne niečo iné - že na našom pozemku je verejná komunikácia. V prílohe zápisnice je
dokument vyjadrenia pána H. a pána B.
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pani Z. B. (adresa je u sekretára VMČ)
...,.. Mesto je povinné takéto spory riešiť. Je to strategická cesta- je tam telekomunikačná veža,
vysoké napätie. Chcela by som poprosiť poslancov, aby ste išli za prednostkou, primátorkou, aby
sa poriešila táto ulica. Nejde o veľký úsek, je to cca l 000 m. Vlastníci sú ochotní jednať .
...,.. Musím "krásne poďakovať" odborným útvarom nášho mesta, ktorí dali v posledný marcový
týždeň poumývať a vyzametať ulicu Ku Kyslej vode. Tým, že stiahli povrch asfaltovej drte a tiež
následkom májových dažďov, došlo k uvoľňovaniu štrkového podložia, ktoré bolo realizované
minulého roku. Stačí, že príde ešte niekoľko búrok a štrk zaplaví Terchovskú ulicu. Dňa 3.4.2019
na MsZ vystúpila k tomu aj pani poslankyňa Kutajová- I-39-2019 dodnes žiadna odpoveď ani
náprava. Keďže je spracovaná projektová dokumentácia (nič na nej nie je potrebné meniť), aj
požadovaná dopravná štúdia lokality, dokonca aj štúdia protizáplavových opatrení, žiadame, aby
investičné odd. vyhlásilo územné konanie na stavbu MK Ku Kyslej vode .
...,.. Dňa 7.5.2019 na Komisii MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a ŽP bola prejednávaná
dopravná štúdia oblasti Kalvárie. Po prezentácií Ing. Tuka oslovil spracovateľa, ktorý variant je
vhodnejší na budúcu nosnú cestu lokality. Odpoveď bola - Ku Brezinám. Následne teda Ing.
Tuka doporučil , aby toto bolo nanesené odborom hlavnej architektky do územného plánu, dala sa
vypracovať projektová dokumentácia, urobilo sa územné konanie, aby nedošlo k takým
problémom, na ktoré upozorňovali prítomní občania . Tento, podľa mňa, závažný fakt sa do
zápisnice z komisie nedostal. Žiadam preto hlavnú architektku o informáciu, či napriek tomu
odbor hlavného architekta mieni tieto kroky urobiť, aby nedošlo k zmareniu riešenia dopravnej
situácie v tejto lokalite .
...,.. Ing. Drutarovský informoval, že na vývoz zeminy do Mestských lesov dala primátorka súhlasposkytol podpísané dokumenty. Zemina nie je hornina z tunela. Profesor Zeman, biológ a fyzik,
ktorý žil na našej ulici mi rozprával, že v minulosti sa v pohorí, v pásme od ulice
pod Kamennou baňou ťažila v povrchových baniach ruda s obsahom olova. Keďže toto je
málokedy hlavným produktom žiadame, aby dalo mesto urobiť oficiálny rozbor horniny lebo v
prípade, že obsahuje ťažké kovy a pod., dostane sa nám do vody (odborné vyhodnotenie robí
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Košiciach).
pán V. B. (adresa je u sekretára VMČ)
...,.. Pozemok na križovatke ulíc Terchovská a Ku Kyslej vode je opatrený neprehľadnou fóliou,
vytŕča do križovatky. Príbuzní majiteľky nemajú problém ešte v tej križovatke na ceste
zaparkovať aj auto. Vychádzajúci z ulice Ku Kyslej vode tak majú znemožnený výhľad a netušia,
či im niekto nevojde do jazdy. Požiadavka na osadenie zrkadla. Pred chvíľkou , než sme sem
došli, boli od toho pozemku pozdÍž celej Terchovskej odstavené autá. Z dopravnej štúdii tejto
oblasti, ktorú mesto obdŕžalo v decembri, bol jeden z hlavných návrhov - na ulicu Terchovská a
Ku Kyslej vode osadiť dopravné značky "Zákaz státia". Žiadam, aby bez zbytočných prieťahov
boli tieto značky osadené na oboch uliciach.
pani V.S. (adresa je u sekretára VMČ)
..,.. Som vlastníkom jedného z tých domov, ktoré si tu takto ospevované na Terchovskej ulici. Ja
som ešte minulý týždeň prosil p. Ličáka, aby sa vjazd na Terchovskú ulicu upraviL Na druhý deň
tam prišli nejakí pracovníci a očistili časť vjazdu z jednej aj druhej strany. Neviem prečo , ak už
F- MsÚ/SP-01 /26/1
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tam boli mechanizmy sa neurobila celá časť . Kvôli bezpečnosti (prejazdu, vjazdu aj výjazdu)
z ul. Za Kalváriou vyčistiť to na jednej aj na druhej strane a nie len tak, ako to bolo urobené.
~ V rámci tej vypracovanej štúdie je zrejmé a viditeľné, kde sú hranice pozemkov. Za posledné
dva roky som adresoval mestu (stavebný úrad, majetok) 3 žiadosti na vysporiadanie mestských
parciel, ktoré zaberajú súkromné osoby, na ktorých majú svoje predzáhradky, schody, brány,
studne. Na jednej strane si mesto nárokuje časť súkromných pozemkov, ktoré si obyvatelia kúpili
a na druhej strane sú tu nejaké mestské parcely, ktoré užívajú niektorí. Najhorší stav je keď
vchádzate na ul. Terchovskú 2,4,6 - sú tam predzáhradky, dokonca tam niekto umiestnil veľké
balvany. Pýtam sa akým právom niekto toto umiestnil na mestskú parcelu. Tieto parcely ak by sa
vyčistili , tak by sa rozšíril vjazd do Terchovskej ul. Bol by so m rád, aby sa tieto parcely
vysporiadali. Lebo rozširovať je kde, len v mojom úseku je momentálne 6 m.
~ Časť môjho pozemku zasahuje do cesty- ja som za túto parcelu zaplatil v rámci kúpy a taktiež
za ňu platím aj dane. Mesto som vyzval 2x - žiadnym spôsobom nereagovalo. Mesto by malo
mať záujem to vysporiadať .
~ Škoda, že tu nie je hlavná architektka p. Čutková - v roku 2016 podpísala jeden dokument,
strategický dokument, ako sa má rozširovať cesta, kde píše: .. . "od stredu cestného telesa bude sa
následne rozširovať 2 m na obe strany (ľavú aj pravú) " ... O rok, pod jej vedením, je
vypracovaný projekt už len na jednu stranu - ja sa pýtam prečo . Čo sa zmenilo za rok v jej hlave.
V prvotnom vyjadrení rátala s cestou M6,5 m, v ďalšom dokumente je už M7,5 m.
Stav ul. Ku Kyslej vode je taký aký je - po tých májových dažďoch až po môj dom je cesta
zanesená prachom, štrkom a blatom. Zanesený je aj celý kanál- volal som aj Ing. Zvoláreňa - bol
sa pozrieť a videl, ako tam steká voda. Ide to z ulice Ku Kyslej vode. Bol som sa pozrieť na tú
ulicu - cesta s vytrčenými kanálmi, bez asfaltového povrchu - niečo strašné. Ak prší, zmýva blato
na Terchovskú ulicu. To už na okrajových uliciach ani neviem kde majú bolo by dobré, aby sa
tým mesto zaoberalo.
~ Terchovská ul. - dal sa tam nový asfalt a tým sa stala pretekárskou dráhou. Vodiči tam jazdia
70-80 km rýchlosťou. Kvôli bezpečnosti našich detí, rodinných príslušníkov, lebo sú tam
východy z domov a brán priamo na cestu, by bolo dobré dať tam značku "Obytná zóna".
A taktiež dať tam značku "Zákaz zastavenia".
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
pán Ľ. C. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Kosenie v meste -je toto normálny stav? Pred rokom o takomto čase už mechanizmy jazdili
a kosili.
~ Požiadavka na osadenie retardéra na ul. Fučíkovu - v mieste medzi KR PZ a RD.
~ Parkovisko Obr. mieru 32-42 (pri polícii) - je tam neúnosná situácia. Policajti si tam robia čo
chcú. Požiadavka, aby tam boli zrealizované šikmé parkovacie miesta v slepej uličke smerom na
ul. 19. Januára (viď foto).
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STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
~ VMČ žiada o vyčistenie kanálového vpustu na ul. Nábrežná - smer ženská hádzanárska hala

pri kontajneroch
kontajnerom.

F - MsÚ/SP-01 /26/1
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~ VMČ žiada firmu, ktorá vykonávala rozširovanie komunikácie na ul. Nábrežnej , kvôli vstupu

do novovybudovaného
sebe zanechali.

polyfunkčného

domu (byty Nábrežná) o odstránenie odpadu, ktorý po

~ VMČ žiada o pridanie nového kontajnera na plasty pri bytovom dome Marka Čulena 2-8 .

Majú tam jeden kontajner, ktorý je stále preplnený a odpad končí mimo vyhradeného
kontajnera. Zároveň chceme požiadať o 2 kontajnery na bioodpad, nakoľko tento bytový dom si
sám kosí okolie bytového domu. A taktiež o vydláždenie zelenej plochy na kontajnery. V
súčasnosti kontajnery zaberajú buď parkovaciu plochu alebo sú presunuté do udupanej zelenej
časti.

~ Požiadavka

o reklamáciu chodníka na ulici Gorkého, kde sa robil minulý rok nový
chodník. Konkrétne pred domom na Gorkého 6 už na chodníku rastie tráva.
~ Vodovod na Gorkého ulici - na tejto ulici sa opravoval vodovod v priebehu cca l ,5 roka na
úseku 60 metrov 12 krát. Nemyslíte, že tým dochádza k výraznému znehodnoteniu mestského
majetku, t.j. cesty tak početnými vysprávkami? (vid fotodokumentácia).
VMČ žiada o úplnú opravu vodovodu na ul. Gorkého, nakol'ko sa na uvedenom vodovode
pravidelne vyskytujú poruchy.

F - MsÚ/SP-01 /26/1
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V závere Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2 poďakovala všetkým prítomným za
účasť a informovala, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 2 sa uskutoční dňa 5.9.2019 o 17:00 hod.
na obvyklom mieste - v jedálni ZŠ Čsl. ar mády na ul. Odborárskej.

Mgr. J aroslava Kutajová
predsedníčka VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2

V Prešove dňa 13.06.2019

F- MsÚ/SP-0112611
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Mestský (u·ad
Prešov

Vec:

Vyčistenie

komunikácie po daždi -

žiadosť.

Týmto žiadam o vyčistenie komunikácie Za kalváriou na ul. Terchovskej 14 B a Ku
Kyslej vode č . l v Prešove, pri zastávke MHD č. 27 Ku Brezinám, nakoľko po silnom daždi a
prietrži mračien dt'la 29.05.2019 ostalo na ceste množstvo štrku, kame11a a nánosu blata, ktoré
následne uschlo a na ceste sa nachádza prach, špi na.
Taktiež by bolo vhodné priebežne vykonávať čistenie komunikácie po intenzívnom
a dlhodobom daždi za čo je zodpovedný správca komunikácie, v prípade zne čistenia fyzickou
alebo právnickou osobou ten, kto ju znečistil prípadne správca komunikácie na náklady toho,
kto komunikáciu zneč i stil.

O čistenie po silnom daždi som už písomne aj prostredníctvom emailu žiadal MsÚ
Prešov, ešte v roku 2016 žiaľ bez pozitívneho výsledku, kde som sa nedočkal ani odpovede
ani vykonania čistenia pozemnej komunikácie.

dňa

V prílohe prikladám 2 - krát fotky z miesta zneči stenia a list adresovaný MsÚ Prešov zo
28.06.2016 .

Taktiež žiadam, aby som bol písomne oboznámený so stanoviskom k predmetnej veci
v lehote do 30 dní.
Za kladné vybavenie ž.iadosti ďakujem.
S pozdravom
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Prešov 26. 8.2016

Mestský úrad
Prešov

Vec: Pravidelné čistenie kom unikácie po daždi -

žiadosť.

Týmto chcem požiadať o pravidelné čistenie komunikácie Za kalváriou na ul.
Terchovskej 14 B a Ku Kyslej vode č. l, nakoľko po každom väčšom prietrži mračien ostáva
na ceste množstvo štrku, kameňa a nánosu blata, ktorá sa zosúva po krajnici, kde po
vyschnutí blata sa na ceste nachitdza prach, špina.
ustavičné

upchaté prechodové železné otvory resp. kanále, ktoré by mali
zachytávať tečúci prúd vody, ktorý nie je po stač ujúci . Na ceste resp. pozemnej komunikácií
sa nenachádzajú žiadne zberné kanalizačné otvory, kam by sa táto voda tratila.
Týmto sú

Bola zrealizovaný nový asfaltový poter, ktorý sa týmto takto znehodnocuje a vytvára
neželaný efekt, nielen z dôvodu vizuálneho ale aj efektívneho. Prach a nečistoty , ktoré sa šíria
do ovzdušia znečisťuje fasádu môjho rodinného domu, okrasné kameiie môjho oplotenia,
garážovej brány, prach je všade na parapetách, sieťkach proti lm1yzu, oknách, prach mi bráni
vyvesiť aj vypraté prádlo, ktoré je následne znečistené.
Bolo by vhodné sa prísť pozrieť keď sú búrky aký prílev vody sa na ceste nachádza. Už
v minulosti som na schôdzi mestskej časti Za kalváriou - stretnutia prvý štvrtok v mesiaci (
kde bol predsedom ešte p. Pucher ) poukázal na systémové riešenie tohto problému, kde som
bol aj písomne ubezpečený , že sa bude tento problém riešiť keď sa nájdu finančné
prostriedky.
Podľa môjho názoru a v minulosti čistenie cesty fyzické čistenie pracovníkmi VPP
a pod . nepostačovala, bolo by potrebné zabezpečiť vozidlo teda aj mechanizmus na čistenie
ciest a nečistôt , ktoré bežne vidím v meste.

Žiadost' o vyčistenie som telefonick y nahlásil p. Ferenčíkovej dií.a 25.08.2016 a osobne
som po7Jadal aj primátorku mesta Prešov v autobuse č. ll , ktorú som stretol dňa 24.8.2016
v čase o 07. l O.
Za kladné vybavenie žiadosti

ďakuj em .

S pozdravom
PhDr. Štefan Džama
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Ile
JNIU Ue"'aim a úddbou stavby ~S a RR. bod
Kalvária PO KAL" nmiestaeaej Ja
po '""''~• KNC 70061'1.76 v Zálndkánkej osade Malina na ulici Ku Kyslej vode v Prelove.
l . PoQa výstavby prvej etapy ( T-Mobile) ,aj počas doplňovania tecbnológie Orange
Slovensko, a.s. v mesiaci november 20 ll
boli poru§ené nale vlastnícke práva ako majiteľov pozemkov, cez ktoré vedie jediný
prístup k ZO Malina v nespevnenej forme.
y· Mlj;··-.

-·.
. e
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- V)ruživali bez toho, aby ste splnili oznamovaciu povinnosť zo zákona 351/2011 Z.z.- aspoň
l S dní vopred.
2. Zároveň ste nesplnili podmienku č.13 z Územného rozhodnutia :
Stavebník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred samotnou realizáciou
stavby prejednať vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve fyz. osôb, ako aj podmienky vstupu,
podmienky vlastnej realizácie, ako aj dohodnúť spätné povrchové úpravy, o čom bude
urobený pfsomný záznam.
3. Pretože zo zákona 351/20llZ.z. v súvislosti s prevádzkovaním a údržbou stavby Vám
vyplýva povinnosť majetkovo právne vysporiadať prístup k nej, vyzývame Vás k jednaniu
za účelom zriadenia vecného bremena na prechod a prejazd cez budúcu miestnu
komunikáciu, ktorá sa vytvorí z našich pozemkov. Získané prostriedky budú účelovo
viazané na vybudovanie miestnej komunikácie Ku Kyslej vode.
-·

'-

V prípade, že na našu výzvu nebudete reagovať, svoje práva uplatníme súdnou cestou a zároveň
oznámime Telekomunikačnému úradu porušenie zákona.
/

S pozdravom
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