Vec: Oznámenie výsledku prešetrenia petície
Dňa 9.4.2018 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove, doručená Vaša petícia za
zachovanie a vylepšenie priechodu pre chodcov na ulici Obrancov mieru. Po prešetrení Vašej
petície konštatujeme nasledovné skutočnosti:
Mesto Prešov má spracovanú projektovú dokumentáciu stavby „Revitalizácia verejných
priestranstiev - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie“ (ďalej len PD), s ktorou sa uchádza
o získanie externých finančných zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
(celkové oprávnené náklady sú vo výške 541 549 €), výzvy Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO4-SC431-2017-16. Táto PD rieši o.i. aj zmenu priechodu pre
chodcov na ulici Obrancov mieru, avšak tieto výdavky nie sú oprávnené v rámci citovanej výzvy
a mesto Prešov si ich v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) neuplatňuje.
Požiadavky uvedené v bodoch 1., 2. a 3. Vašej petície boli vyhodnotené ako opodstatnené, preto
sú zapracovávané do PD. Následne, po komplexnom dopracovaní PD mesto Prešov - Odbor
strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti požiada o zmenu rozhodnutia o využívaní
územia č. SÚ-S/14690/2017 - Sf/310 „Revitalizácia verejného priestranstva - Námestie mládeže
a Duchnovičovo námestie“.
Požiadavku uvedenú v bode 4. vyhodnocujeme ako neopodstatnenú. ŽoNFP „Revitalizácia
verejných priestranstiev - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie“ bola spracovaná v súlade
s Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá stanovuje
požiadavky pre korektné spracovanie ŽoNFP, vrátane požadovaných príloh k ŽoNFP. Bod 2.9 tejto
príručky stanovuje podmienky poskytnutia príspevku a formu ich overenia. Podmienka finančnej
spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu sa overuje uznesením MsZ mesta Prešov, ktoré
má striktne zadefinovanú štruktúru, preto nie je prípustné uznesenie meniť a dopĺňať. Naviac,
požiadavky v bodoch 1., 2. a 3. nie sú oprávnenými nákladmi v rámci ŽoNFP. Vzhľadom ku
skutočnosti, že sú súčasťou PD, budú realizované z vlastných zdrojov mesta Prešov (ak bude
ŽoNFP schválená a bude podpísaná zmluva o NFP). Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schválilo
túto stavbu v Pláne investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
(Podprogram 9.1 Implementácia projektov).
Požiadavku v bode 5. kde žiadate: “aby bolo zvážené doplnenie priechodu pre chodcov
cestnou svetelnou signalizáciou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a zabezpečenie preferencie
mestskej hromadnej dopravy“ sa mesto Prešov bude zaoberať a navrhne Mestskému zastupiteľstvu
mesta Prešov operatívne doplnenie Plánu investičnej výstavby o riešenie cestnej svetelnej
signalizácie v dotknutom území na 43. rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa
25.4.2018.
Požiadavku v bode 6. vo vzťahu k projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie“ vyhodnocujeme ako neopodstatnenú. Mesto Prešov
procesuje prípravu projektového zámeru dlhodobo - od 10/2016, kedy sa uskutočnilo stretnutie na
úrovni predsedov VMČ mesta Prešov za účelom vyšpecifikovania vhodného verejného
priestranstva v každej mestskej časti, s cieľom komplexnej revitalizácie aspoň jedného verejného
priestranstva v príslušnej mestskej časti. Vyšpecifikované priestranstvá a ich procesovanie boli
schválené v Pláne investičnej výstavby na rok 2017 aj 2018 s výhľadom do roku 2019 - 2020.
Zverejňované boli ako súčasť predkladaných materiálov, prerokovávané boli aj na príslušných
komisiách MsZ mesta Prešov. K príprave projektovej dokumentácie prebiehali tzv. výrobné výbory,
kde boli prizývaní aj zástupcovia VMČ 2 a VMČ 4. Navrhované verejné priestranstvo bolo taktiež
prezentované aj v rámci Festivalu architektúry a dizajnu v meste Prešov v roku 2017, kde
vizualizácie pripravovaných projektov boli 3 dni vystavené na Hlavnej ulici pred Šarišskou
galériou, ako súčasť investičných zámerov mesta Prešov. Súčasťou bola taktiež publicita v médiách
a na internetovej stránke mesta Prešov.
Realizácia stretnutí k pripravovaným projektom mesta Prešov so všetkými dotknutými
obyvateľmi je procesne veľmi náročná, preto sa mesto Prešov snaží komunikovať pripravované

stavby rôznymi formami (prostredníctvom volených zástupcov - poslancov MsZ príslušných VMČ,
zverejňovaním oznamov na úradných tabuliach mesta Prešov, na internetovej stránke mesta Prešov,
na sociálnej sieti, v médiách, prostredníctvom SMS info a pod.), napriek tomu bude mesto Prešov
v budúcnosti vyvíjať ďalšie aktivity smerom k tomu, aby došlo ku kvalitatívnemu posunu v oblasti
rozšírenia alternatív participácie občanov v danej oblasti.
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