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Vec
Oznámenie výsledku prešetrenia petície (PET-1-2020)
Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove bola doručená Petícia za podporu projektu
na prístupovú cestu do vnútrobloku a parkovacie miesta na Pavlovičovom námestí 42-45.
V minulosti, v roku 2014 bola mestu Prešov doručená petícia PET-9-2014 za urýchlené
dobudovanie druhej časti komunikácie Pavlovičovo námestie 42-45 s prepojením na
Škultétyho ul. Táto petícia bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov (MsZ), kde MsZ vo svojom uznesení č. 32/2015 zo dňa 26.1.2015 skonštatovalo, že
petícia je opodstatnená a požiadalo primátorku mesta Prešov o zaradenie tejto požiadavky do
stálej evidencie požiadaviek na investičnú výstavbu a údržbu. Zároveň bolo v odpovedi na
petíciu uvedené, že stavebné práce bude možné zrealizovať za predpokladu schválenia
finančných prostriedkov v MsZ. Do dnešného dňa tieto finančné prostriedky neboli schválené.
Vami doručená petícia PET-1-2020 je totožná s petíciou z roku 2014 (v časti
rekonštrukcie komunikácie) a je doplnená o dobudovanie parkovacích miest s odvodnením,
oplotenie a osadenie živého plota pozdĺž železničnej trate.
V prípade schválenia finančných prostriedkov je možné zo strany mesta Prešov
zabezpečiť vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, v ktorej by bola vyriešená
rekonštrukcia komunikácie, parkovanie, oplotenie aj zeleň pri bytovom dome Pavlovičovo
námestie 42-45.
Zároveň ste požiadali o prehodnotenie umiestnenia detského ihriska. Dobudovanie
detského ihriska bolo schválené uznesením MsZ č. 295/2020 zo dňa 19.2.2020 ako priorita
VMČ č. 4 na rok 2020 (v zmysle zápisnice zo zasadnutia VMČ č. 4 dňa 7.1.2020). Táto stavba
bude riešená samostatne v najbližšom možnom období a bude prehodnotená v súčinnosti
s VMČ č. 4.
Na základe uznesenia MsZ č. 32/2015 má Odbor územného rozvoja, architektúry
a výstavby zaradenú vo svojej evidencii požiadavku, ktorá bola predmetom petície PET-9-2014
s doplnením požiadaviek vo Vašej petícii. Stavbu bude možné zrealizovať po schválení
potrebných finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov.

V tejto súvislosti ešte uvádzame, že mesto Prešov má vo svojej evidencii viac
požiadaviek, ako je možné z finančného hľadiska zabezpečiť v primeranom časovom úseku.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné každoročne prehodnocovať dôležitosť a náročnosť jednotlivých
investičných akcií a tiež ich rozloženie v rámci celého mesta Prešov.
S pozdravom

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
prednostka Mestského úradu v Prešove

Príloha:
1. Oznámenie výsledku prešetrenia petície PET-9-2014 zo dňa 5.2.2015

Na vedomie:
1. Ing. Renáta Fedorčíková, predsedníčka VMČ č. 4, poslanecká schránka
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VEC
Oznámenie výsledku prešetrenia petície PET-9-2014
Po prešetrení Vašej petície konštatujeme nasledovné skutočnosti:
V predchádzajúcom období bola spracovaná projektová dokumentácia stavby „Vnútroblok
Pavlovičovo nám. 39-41“ Táto projektová dokumentácia bola spracovaná v 2 etapách:
1. etapa stavby (pred bytovými domami 39-41) – stavba bola zrealizovaná v roku 2013,
2. etapa stavby (pred bytovými domami 42-45) – stavba zatiaľ nebola zrealizovaná, v rámci tejto
etapy nie je riešené prepojenie na Škultétyho ulicu.
V zmysle stanoviska oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia MsÚ v Prešove je
pozemná komunikácia na Pavlovičovom nám. č 42-45 podľa pasportu miestnych komunikácií miestnou
obslužnou medziblokovou komunikáciou III. triedy s asfaltovým krytom, ktorej majetkovým
vlastníkom je mesto Prešov. Komunikácia si vyžaduje opravu výtlkov a obnovu, resp. výmenu
asfaltového krytu. Vzhľadom k tomu, že na vnútroblokovej komunikácií nie je veľká intenzita dopravy
a slúži len pre dopravné sprístupnenie obyvateľov tamojších bytových domov, tieto opravy môžu byť
riešené aj v rámci údržby.
Predmetom Vašej petície je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti Mestského zastupiteľstva
mesta Prešov (ďalej len „MsZ“). Ihneď po spracovaní všetkých podkladov potrebných k riešeniu petície
(koncom júna 2014) bol zo strany oddelenia investičnej výstavby MsÚ v Prešove predložený návrh
na prerokovanie tejto petície na zasadnutí MsZ. Tento materiál bol zaradený na rokovanie MsZ
až 26.1.2015, kde uznesením č. 32/2015 MsZ skonštatovalo, že petícia je opodstatnená a požiadalo
primátorku mesta Prešov o zaradenie do stálej evidencie požiadaviek na investičnú výstavbu a údržbu
pre realizáciu v ďalšom období dobudovanie druhej časti komunikácie Pavlovičovo námestie 42-45
(investičná výstavba) a opravu prepojenia komunikácie Pavlovičovo námestie 42-45 na Škultétyho
ulicu (údržba).
Stavebné práce bude možné zrealizovať za predpokladu schválenia finančných prostriedkov
Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov.
S pozdravom
Mgr. Ivana Iliašová, DiS.
riaditeľka sekcie strategického rozvoja
Na vedomie:
1. Ing. Renáta Fedorčíková, predsedníčka VMČ č. 4, poslanecká schránka
2. MsÚ Prešov, SVSaVČ – odd. VPČ

