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Z á p i s n i c a 

z  verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Prešov vo veci prerokovania 

zámeru tzv. Školy šmykov v areáli športovej haly na Ulici Jána Pavla II., 

ktoré sa konalo dňa 21. februára 2012 o 17.00 hod. v priestoroch 

reštaurácie na Zimnom štadióne v Prešove, ul. Pod Kalváriou č. 50 

______________________________________________________________ 
 

Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Prešov vo veci prerokovania zámeru              

tzv. Školy šmykov v areáli športovej haly na Ulici Jána Pavla II. otvoril Ing. Richard 

Drutarovský. Prítomných privítal, objasnil účel a dôvody stretnutia a oboznámil s  programom 

verejného zhromaždenia.  

 

Ďalej uviedol, že toto verejné zhromaždenie je usporiadané podľa zákona SNR                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako jedna z foriem priamej 

demokracie, ktorá je postavená na úroveň orgánov mesta  a miestneho referenda.  

 

Účelom verejného zhromaždenia je predstavenie zámeru tzv. Školy šmykov, ktorá má 

byť v areáli Športovej haly na Ulici Jána Pavla II. Keďže k tomuto zámeru je veľa otázok              

a názorov,  je v záujme investora predstaviť tento zámer širšiemu okruhu obyvateľov 

dotknutého územia. Dnes je priestor, aby ste v rámci diskusie vyjadrili svoj  názor a na 

prípadné Vaše otázky Vám bude poskytnutá odpoveď. 

 

Program verejného zhromaždenia je nasledovný: 

1. Určenie overovateľov zápisnice.  

2. Prezentácia zámeru tzv. Školy šmykov.  

3. Diskusia.  

4. Záver. 

 

Ing. Richard Drutarovský uviedol aj pravidlá priebehu verejného zhromaždenia. 

Prezentácia zástupcu obchodnej spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE bude trvať  maximálne 

10 minút, diskusný príspevok účastníka i reakcia na otázky zo strany zástupcu investora 

a zástupcov mesta Prešov maximálne 3 minúty a  k prejednávanej veci.  Účastník sa 

prihlasuje do diskusie zdvihnutím ruky, predstúpi pred mikrofón a podľa možnosti uvedie 
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svoje meno. Z tohto verejného zhromaždenia bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude doručená 

všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove, primátorovi mesta a sekcii 

stavebného úradu a  urbanistiky Mestského úradu v Prešove a zároveň  bude zverejnená na 

elektronickej úradnej tabuli mesta (www.presov.sk). Predpokladaný čas ukončenia verejného 

zhromaždenia je o 19.00 hod. 

 

Ing. Richard Drutarovský predstavil prítomných zamestnancov  mesta:  Ing. Mariána 

Harčaríka, riaditeľa sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ, Ing. arch. Radoslava 

Nováka, za oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania MsÚ, JUDr. Vieru 

Andrejkovú  a  JUDr. Ľudmilu Vargovú za oddelenie mestského majektu MsÚ, Petra Krištína 

zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE za predkladateľa zámeru, Ing. arch. Petra Hajtáša, 

zapisovateľku Mgr. Svetlanu Bučkovú. Privítal prítomných poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Prešove: JUDr. Reného Puchera, zástupcu primátora mesta a poslanca za 

VMČ č. 2, Ing. arch. Viktora Tkačíka,  poslanca za VMČ č. 4.  

Privítal aj ostatných prítomných zamestnancov mesta, ktorí priebeh verejného 

zhromaždenia organizačne zabezpečovali. 

 

 

 

 

 

 

 

P r i e b e h     r o k o v a n i a : 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presov.sk/�
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1. Určenie overovateľov zápisnice 

___________________________________________________________________________ 

 Za overovateľov sú určení: 

2 obyvatelia mesta: 

Monika Brillová 

Ing. Andrej Buday 

a 

2 poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove: 

JUDr. René Pucher 

Ing. arch. Viktor Tkačík 

 

2. Prezentácia zámeru tzv. Školy šmykov 

___________________________________________________________________________ 

 Pán Peter Krištín odprezentoval zámer investora, spoločnosti TEMPUS 

SuperDRIVE. Spoločnosť propaguje zásady bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na 

správne používanie pasívnych bezpečnostných prvkov (bezpečnostné pásy, airbag, správne 

nastavenie sedadla a pod.), správne techniky jazdy a zvládania krízových situácií, pravidiel 

poskytnutia prvej pomoci a pod. Spoločnosť nebude meniť priestor plochy pred mestskou 

halou, čo sa týka stavebných úprav. Priestor, ktorý v súčasnosti slúži pre autoškoly aj naďalej 

bude slúžiť pre autoškoly a paralelne popri tom plánujeme vybudovať 3 tréningové plochy. 

Stavebné úpravy spočívajú v tom, že sa časť tréningových plôch natrie špeciálnou farbou, 

ktorá v kombinácii s vodou tvorí šmykľavú plochu. Princíp tréningu pozostáva v tom, že auto 

sa rozbehne na rýchlosť 30-40 km/h, dostáva sa na klznú plochu, kde sú poukladané kužele 

a má za úlohu na tejto ploche manévrovať s autom tak, aby to auto zvládalo. Celé sa to deje 

na upravenej ploche preto, aby sa neničili pneumatiky a brzdy. V bežnej premávke nie sú len 

ideálne podmienky na ceste, ale môže nastať situácia, že sa auto dostane na nejakú mokrú 

plochu a vtedy sa auto úplne inak správa v porovnaní so suchým asfaltom. To je jedným                

z dôvodov, aby sa ľudia naučili krízovú situáciu riešiť aj na zmenených podmienkach, 

s ktorými sa môžu kedykoľvek stretnúť. 

Kurz sa skladá z teoretickej časti a praktického výcviku jazdy na špeciálnych nízko 

adhéznych klzných plochách. Teoretická časť bude prebiehať v učebniach, kde sa formou 

výkladu a diskusie účastníci zoznámia so základnými zásadami techniky bezpečnej jazdy                 
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a reakciami v krízových situáciách (základné znalosti z fyziky, ako pôsobia odstredivé sily na 

vozidlo, adhézia pneumatík, reakčné a brzdné dráhy). Teória je doplnená krátkymi 

inštruktážnymi filmami (dĺžka cca 2 hod). Praktická časť prebieha na cvičných klzných 

plochách pod dohľadom inštruktorov, ktorí postupne oboznamujú účastníkov so spôsobom 

jazdy s daným vozidlom a s praktickým osvojením a overením si poznatkov z teoretickej 

časti.  

 Súčasťou predstavenia tzv. Školy šmykov bola aj obrazová prezentácia v PowerPointe, 

ktorej časť tvorí prílohu zápisnice. 

 

 Na to Ing. Richard Drutarovský otvoril diskusiu, v rámci ktorej na otázky 

obyvateľov odpovedal prítomný zástupca spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE a  prítomní 

zamestnanci mesta. 

 

3. Diskusia (priestor na vyjadrenie názorov a otázok) 

___________________________________________________________________________ 

Daniel Baksa uviedol, že tento zámer by sa mal realizovať ako nový areál, tak ako je 

to v iných krajinách, vo výhodnejšej lokalite Prešova, pretože hneď vedľa je kopec, ktorý 

pôsobí ako prirodzený odrážač zvuku, ktorý sa prenáša na všetky ostatné ulice tejto časti. 

Zaujíma ho, či toto bude slúžiť všetkým autoškolám, alebo to bude vlastne niečo ako 

dohodnutá zákazka pre jednu autoškolu, ktorú si nakoniec nebudú môcť dovoliť bežní ľudia, 

ale iba tí majetnejší ľudia. Navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby sa táto vec prerokovala, 

navrhla sa nejaká výhodnejšia lokalita, pretože Prešov takéto investície potrebuje. 

 

Na otázky odpovedal Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE: 

Čo sa týka výstavby nového areálu – tento zámer si vyžaduje veľké investície, zhruba 

okolo 3 000 000 €,  a preto si takú investíciu nemôžeme dovoliť. 

Čo sa týka hluku – Škola šmyku je škola bezpečnej jazdy ako som to odprezentoval 

a s driftingom nemá nič spoločné. Úroveň hluku, ktorá sa dosahuje pri tréningu je zhruba na 

úrovni cvičenia autoškôl. Hluk z premávky na hlavnej ceste Poprad-Košice je oveľa väčší, 

ako hluk, ktorý budeme tvoriť my. Hluk je úplne nulový, resp. veľmi nízky na úrovni 

autoškoly. 

Čo sa týka autoškôl – budeme spolupracovať so všetkými autoškolami. 
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Pani Urbaneková sa zaujíma, koľko pracovných miest investícia donesie a čo to 

pomôže východnému Slovensku. Ďalej uviedla, že jej tu chýbajú technické veci − oplotenie, 

prístupy a podobné záležitosti. Navrhuje, aby tieto technické veci boli predmetom 

samostatného rokovania. 

  

Na otázky odpovedal Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE, ktorý 

uviedol, že pracovné miesta sľúbiť nevie, ale spoločnosť sa pokúsi prispieť Prešovu niečím 

iným.  

 

Jozef Markocsy uviedol, že denne ich ohrozuje hluk pochádzajúci z tranzitu Poprad – 

Košice,  Košice - Poprad. Proti športovým podujatiam nemáme nič, ale sme proti šmykovým 

školám. Vyzval prítomných, aby sa podpísali, že sú proti tomu. 

 

Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

vysvetľuje, že pokiaľ investor požiada mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad, že túto 

investíciu bude chcieť realizovať, bude to formou rozhodnutia Stavebného úradu 

mesta Prešov  o zmene v užívaní časti stavby parkoviska na Školu šmyku. V tomto prípade 

stavebný úrad vás všetkých obyvateľov formou verejnej vyhlášky vyzve na to konanie ako 

účastníkov konania, kde podobne ako dnes budete môcť prezentovať svoj názor. Okrem vás 

v rámci stavebného konania budú spolupôsobiť aj dotknuté orgány,  predovšetkým 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát Prešov 

a samozrejme aj Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán. Plocha parkoviska pred 

mestskou halou je v zmysle Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov podľa Regulatívu 

C3 určená ako občianska vybavenosť. To znamená parkovanie vozidiel, resp. takáto aktivita 

nie je v rozpore s územným plánom. 

 

Milan Ševcov uvádza, že v čase keď  si domy kupovali to bola tichá lokalita, ktorá sa 

postupne mení na hlučnejšiu a hlučnejšiu. A to, že tieto autá budú jazdiť ticho, lebo ten 

povrch bude šmykľavý, to síce je trošku pravda, ale len trošku. Lebo v zime, keď napadne 

prvý sneh nepočuť pneumatiky,  ale zase počuť ako turujú autá neskoro do noci. Ten, kto to 

navrhuje, určite v tejto časti nebýva. Určite nám to zhorší naše životné prostredie a zhorší nám 

aj kvalitu bývania. Navrhuje, aby sme jednoznačne vyjadrili nesúhlas. Je to vec potrebná, ale 

nemala by byť v obytnej zóne. 
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Martin Lukáček pripomína, že keď sa v lete usporadúvajú súťaže je tu strašný hluk a 

každý má toho plné zuby. Základný princíp je ten, že dlhé roky tú budú  chodiť autá, budú sa 

tu šmýkať, budú tu hučať, budú tu stále preteky a práve to má z tejto lokality zmiznúť a nie, 

aby sa tu ešte niečo robilo. Mesto Prešov by malo riešiť, aby sa v tejto tendencii 

nepokračovalo, ale naopak, aby odišlo aj to, čo tu je doposiaľ.  

 

Milan Leššo vysvetľuje, že každé auto musí spĺňať požiadavky podľa noriem, ktoré 

nesmie presiahnuť viac ako 90 decibelov, je to na úrovni chladničky, práčky, ... Tie autá, 

ktoré tu chodia z autoškoly ani jedno nedosahuje viac ako 90 decibelov. Je mu ľúto, že Prešov 

nechce takýto areál. 

 

Pán Palisko vyzdvihol, že technické veci treba riešiť osobitne. Nemá nič proti 

zámeru, pretože zo skúseností vie, že hluk tam nie je. Obáva sa, že sa zo Športovej ulice stane 

jednosmerná ulica, ak sa zrealizuje oplotenie. 

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE k otázke oplotenia areálu 

vysvetľuje, že konkrétne ako technicky to oplotenie bude vyzerať, je veľmi predčasné 

hovoriť, pretože jednak to musí schváliť mesto a jednak to musíme vymyslieť tak, aby to 

samozrejme neprekážalo obyvateľom, alebo ľuďom, ktorí budú chodiť do areálu povedzme 

do športovej haly na tréningy a podobne. Náš zámer bol taký, aby sa vytvoril jeden centrálny 

vstup zo strany od benzínovej pumpy, kde vlastne autá budú prechádzať cez závoru, či už to 

priamo do tých domov, ktoré sú tam alebo priamo do haly, alebo do hotela, ktorý sa tam ide 

budovať. Pôjde o kontrolovaný vstup, ktorý zabezpečí, aby sa tam nedialo to, čo sa tam deje 

dnes. 

  

Ing. Peter Sekerák, predseda predstavenstva MS-BAU DEVELOPMENT, a.s. – 

sformuloval som otázky na dve strany a poprosím pána poslanca, aby nám na nich bolo 

odpovedané.  Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Richard Drutarovský prečítal stanovisko, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

 

 



Strana 7/14 
 

Ing. arch. Radoslav Novák, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 

plánovania objasnil územné plánovanie v tejto lokalite. Táto časť územia je funkčná plocha 

neareálovej občianskej vybavenosti. Je to funkcia prípustná, keďže je to občianska 

vybavenosť.  Táto časť územia v územnom pláne nie je určená na záchytné parkovisko.  

 

Ján Turčan uvádza, že táto pekná investícia nepatrí tu do tejto lokality a oplotenie 

zabráni takým aktivitám ako sú bicyklovanie, korčuľovanie na kolieskových korčuliach 

a pešej chôdzi. Žiada poslancov, aby obyvateľom tohto územia podmienky spríjemňovali 

a nie opačne. V prezentácii, ktorú sme mali možnosť vidieť boli takéto areály vybudované 

mimo obytných zón.  

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE vysvetlil, že projekt nebude 

brániť aktivitám tipu korčuľovanie na kolieskových korčuliach, tréningy nebudú prebiehať 

dennodenne.  

 

Marek Hirko uvádza, že hala s parkoviskom je prenajatá TATRANu Prešov 

a zaujíma ho, či mesto s TATRANom uzavrelo dodatok k zmluve, keďže táto podmienka 

vyplýva zo zmluvy o nájme.  Ak áno, kto ho podpísal, kedy a aká je výška nájomného  za m2.  

 

JUDr. Ľudmila Vargová, oddelenie mestského majetku MsÚ odpovedá na otázky 

občana takto: dodatok  k  zmluve o nájme nie je potrebný, pretože v nájomnej zmluve je 

udelený súhlas pre nájomcu dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ak tento 

podnájomník bude vykonávať činnosť buď športovú, kultúrnu alebo spoločenskú. Čo sa týka 

nájomného za mestskú halu a pozemok je vo výške 40 000 €/rok vo forme investícií. 

 

Pán Minarič opýtal sa, či v Rakúsku je takýto areál v oblasti obytnej zóny a kde je 

takýto areál v Piešťanoch.  Podotýka, že ani na jednom obrázku v prezentácii sa nenachádza  

takýto  areál v blízkosti nejakej obytnej zóny,  ale vždy je to na letisku, alebo v blízkosti 

letiska. Odporúča postaviť tento areál v bývalých Hydinárskych závodoch.  

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE vysvetľuje, že areál v Rakúsku 

je zhruba 700 m od mestečka, ktoré sa volá Pachfurth. Je postavené pod vysokým napätím na 

mieste, kde bola navezená hlina z viedenského metra. Táto investícia bola nákladná a keďže 

v Prešove sú podmienky dobré, asfalt je pripravený, náklady nebudú také veľké ako to bolo 
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v Rakúsku. Priestory v bývalých Hydinárskych závodoch nie sú pre tento zámer vhodné. Čo 

sa týka Piešťan je to v areáli bývalého letiska, ale nie z toho dôvodu, že by sme to chceli 

umiestniť mimo mesto,  ale z toho dôvodu, že tam  bola  dostatočne veľká betónová alebo 

asfaltová plocha. 

 

Pán Minarič vyjadruje, že ho argumenty nepresvedčili a navrhuje praktickú ukážku 

Školy šmyku. 

 

Martin Brilla uvádza, že tento zámer je vhodný na to, aby sa zabezpečila bezpečnosť 

v cestnej premávke, ale nie na tomto území. Zaujíma ho výška nájomného za podnájom 

pozemku. Môj osobný názor „nesúhlasím“ a taktiež dovoľte mi, aby som prečítal krátke 

vyjadrenie verejného názoru, s ktorým sa môžete stotožniť, niektorí už ste sa stotožnili.  

„Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. Školy šmykov, Prešov 

21.2.2012 − Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality 

máme podľa § 3 ods. 2 písm. c),  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo 

zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, a preto 

my dolupodpísaní obyvatelia lokalít dotknutých území Mestskej športovej haly, kde sa podľa 

informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto 

zámerom. Taktiež chceme upozorniť na § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, ktorý poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru 

primeranú pomerom obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 

plynmi atď. Preto žiadame aj obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa 

v uplynulom období omnoho častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili.“ 

Podpísané vyjadrenia verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. Školy šmykov 

tvoria prílohu zápisnice. 

 

Peter Vužňák pripomenul akciu, ktorá bola asi pred dvoma rokmi, nazývala sa  

Ródeo show pod záštitou Pavla Hagyariho.  Táto kultúrna akcia znamenala tri dni bordelu od 

rána do večera. My tu nechceme byť rukojemníkmi a podotkol, že ak tu raz niekto príde, nikto 

ho odtiaľto nedostane. 

 

Magdaléna Penzelová uviedla, že my Slováci vieme sa starať o srnky, o motýľov, 

o žaby, chránime každé zvieratká, ale kto chráni nás? Kde máme my kvalitu života? Kto sa 

stará a koho zaujíma kvalita nášho života? 
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Ing. Andrej Buday, majiteľ Autoškoly SABIA v  Prešove a  projektový aktivista  

v oblasti európskych projektov pre bezpečnosť cestnej dopravy vo svojom vystúpení obhajuje 

pripravovaný zámer,  avšak nie na tomto mieste, ale niekde za mestom a potom aj my 

z autoškôl  budeme posielať k vám našich žiakov. 

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE sa svojho predrečníka opýtal, či 

by vedel povedať, aký hluk sa tvorí pri takýchto tréningoch? Lebo to je najväčší problém, 

ktorý vnímajú tu občania. 

 

Ing. Andrej Buday, majiteľ Autoškoly SABIA v Prešove odpovedá, že to nebudú tie 

autoškolské autíčka osobné, ale tam budú chodiť nákladné autá, autobusy. 

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE uviedol, že v jeho zámere 

v Prešove nie sú priestory pre nákladné autá, autobusy, ale len pre motocykle a osobné autá. 

 

Ing. Richard Drutarovský privítal Ing. Andreu Turčanovú, poslankyňu Mestského 

zastupiteľstva v Prešove. 

 

Ľudovít Hympán vo svojom vystúpení sa obracia  na mestských pánov a žiada                  

o pomoc, pretože minimálne dvakrát do roka máme kolotoče po tri dni, nonstop primitívnu 

muziku, motokros, drift, hluk či je to jar, leto, jeseň, zima. Márne bolo aj volanie mestskej 

polície. 

 

Ing. Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove pozýva 

pána Hympána na zasadnutie výboru mestskej časti, ktoré sa koná raz do mesiaca a  je tam 

priestor aj na takéto veci. 

 

Fedor Narinec vysvetľuje,  Škola šmyku v podstate pripravujete vodičov na to, aby 

prejazd týmito kužeľmi na tomto šmykovom povrchu zvládli. Na koľký pokus to zvládnu? 

A pokiaľ to nezvládnu oni vlastne vyjdú mimo tej natretej plochy, kde dopískavajú  tie gumy. 

Vyjadril poľutovanie, že z mestskej haly zostal už iba nápis a obavu z toho, že priestor pred 

mestskou halou už nebude slúžiť na korčuľovanie, bicyklovanie a pod. 
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Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE vysvetľuje, že cieľom školy 

šmyku je naučiť ľudí ako správne držať volant. Zdá sa vám to možno primitívne, ale ľudia 

držia volant rôznym spôsobom a potom situáciu − v yhýbací manéver nezvládnu. Preto na 

začiatku je jazda pomedzi kužele. Ak sa vodič dostane mimo klznej plochy sú tam 

prerušované pásy, ktoré spomalia auto a až potom nasleduje drsný asfalt. Tá celá plocha je 

mokrá, to znamená, že tam nedochádza k nadmernému hluku, nedochádza k žiadnemu hluku. 

Preto sa  ľudia učia jazdiť v 30-40 km/h, lebo keby sme ich to učili v 80-90 km/h,  tak nám 

vyletia a skončia v tráve alebo poli.  

 

Občianka, ktorá meno neuviedla,  pripomína, že za domami Pod Kamennou baňou 

pôjde štvorprúdovka, z ktorej pôjde hluk a spomína, že pred 40 rokmi bola na mestskú halu 

zbierka po 10 korún slovenských „na tehličky.“  Dnes tá mestská hala neslúži nikomu. 

 

Bohuš Bečaver položil niekoľko otázok na adresu spoločnosti TEMPUS 

SuperDRIVE – prečo nehľadáte priestor v inej lokalite, aký to má prínos pre občanov, aký má 

to prínos pre mesto a pre verejnosť. Vyjadril názor, že výcvik bude prebiehať na silných, 

rýchlych a výkonných autách so zadným náhonom, naruší sa tam celá plocha, obmedzí to 

ľudí..  Nestotožňuje sa s oplotením, pretože mestská hala je verejný majetok a má slúžiť 

všetkým a nie pre súkromný biznis. 

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE uviedol, budem sa opakovať, 

neviem si predstaviť väčší osoh ako to, že ľudia budú jazdiť na ceste bezpečnejšie. Výcvik 

prebieha na vlastnom aute klienta. To znamená my tam nemáme flotilu vozového parku, kde 

si tí ľudia prídu, sadnú si do tých áut a vozia sa. To znamená,  ani nie zadný náhon, ani nie 

naše autá ale  súkromné autá, pretože každé auto je špecifické, každé auto má inak 

opotrebované brzdy, inak opotrebované pneumatiky, správa sa inak v daných podmienkach, 

preto to ľudí učíme na ich autách, na tých autách, na ktorých jazdia bežne, aby potom, keď sa 

do tejto situácie dostanú, tak vedeli správne reagovať a vedeli ako sa to ich auto bude chovať, 

aby vedeli, čo od toho auta môžu očakávať,  a kde je hranica ovládateľnosti toho auta. Nemá 

zmysel to trénovať na cudzích autách,  ale na tých vlastných. 
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Daniel Baksa uviedol, že verejné dianie v tomto meste je vždycky také falošné 

a jednoducho aj projekty, ktoré sa tu prezentujú, nie sú zrealizované a mestské zastupiteľstvo 

nerieši v skutočnosti naše občianske problémy. Riešia sa iba veci, ktoré sú vopred dohodnuté. 

Je za to, aby tento zámer nebol realizovaný v Košiciach, ale v Prešove vo väčšom investičnom 

náklade  a  v inej lokalite. Navrhuje hľadať ďalšie riešenia, urobiť novú štúdiu, ale nie v tejto 

lokalite.  

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE podotkol, že iné vhodné 

priestory v Prešove sa nenachádzajú a investícia vo výške  3 000 000 € z ich strany nie je 

možná, preto zámer nie je možné realizovať na zelenej lúke. Čo sa týka eurofondov,  takéto 

a podobné projekty v  období 2007-2013 EÚ nefinancuje z dôvodu vyčerpania finančných 

prostriedkov. Pozýva prítomných do takéhoto areálu pozrieť si takýto výcvik naživo. 

 

Renáta Fedorčíková sa pýta, čo teda autoškoly robia, keď týchto svojich žiakov 

nedokážu pripraviť  na bezpečnú jazdu?  

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE odpovedá, že v autoškole vás 

naučia ovládať auto a základné predpisy. K nám chodia vodiči profesionáli každé dva roky za 

účelom preverenia svojich vedomostí. To neznamená, že keď raz získam nejaký certifikát 

nemusím sa ďalej zdokonaľovať a že budem jazdiť bezpečne. 

 

Jozef Revák vyjadril nesúhlas s podnikaním na mestskom majetku a s oplotením 

areálu mestskej haly. Je presvedčený, že autoškoly si vykonávajú svoje povinnosti, preto ich 

tolerujeme, ale vy ich z týchto priestorov vytláčate, kde pôjdu autoškoly? Je toho názoru, že 

do Školy šmykov pôjdu len solventní ľudia a zaujíma sa, koľko stojí výcvik v Škole šmykov.  

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE podotýka, že nie je cieľom 

vytlačiť autoškoly. Cena tréningu je nastavená zhruba na 139 € na osobu a deň a uvádza, že 

v mestskej hale budú využívať jednu seminárnu miestnosť na teoretickú časť. 

 

Anton Kmec vyjadril názor, že zámer je  ušľachtilý a dobrý, ale nie na tejto ploche. 

Ľudia, ktorí tu sú a sú z okolia tejto športovej haly na mestských poslancov apelujú, že 

mestská športová hala by mala slúžiť ľuďom a nie na biznis.  
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Tibor Hlavatý uvádza, že pozemky, na ktorých stojí mestská športová hala to boli náš 

klenot. Toto územie v minulosti podľa regulatívu bolo určené na športové účely. Nič nemám 

proti motorizmu. Poznám veľmi dobre tento projekt, jazdil som vo Vysokom Mýte aj na 

takýchto veciach. Je to fajn, len pýtam sa mestského zastupiteľstva a mestských poslancov, či 

neexistuje jedna zhodná cesta v Nižnej Šebastovej, kde je autoškola, kde sú skutočne 

betónové plochy, či tam by sa nedal urobiť takýto zámer, lebo si myslím, že podľa tohto 

projektu, ktorý vy ste sprezentovali tam sa nejedná o veľkú plochu a v Nižnej Šebastovej je to 

cvičisko nevyužité. 

 

Jozef Darák ponúka uvažovať o iných priestoroch medzi Prešovom a Košicami. Je za 

to, aby veľká asfaltová plocha slúžila ako parkovisko pre mestskú halu, pre občanov, pre deti. 

Motorky takisto vydávajú hluk. 

 

Občan, ktorý meno neuviedol,  sa zaujíma, či zmluva medzi TATRANom Prešov,          

s. r. o. a spoločnosťou TEMPUS  SuperDRIVE je už podpísaná.  

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE odpovedá, že áno. TATRAN 

Prešov, s. r. o.  prenajal parkovisko našej spoločnosti.  

 

Ďalej od občanov bolo vznesených niekoľko otázok a názorov vzťahujúcich sa 

k nájomnej zmluve, na čo  Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE zopakoval, že 

je podpísaná zmluva medzi TATRAN-om a našou spoločnosťou. 

 

Monika Brillová – vyjadrila poďakovanie Ing. Drutarovskému aj mestskému 

zastupiteľstvu za zvolanie takéhoto verejného zhromaždenia.  Náš verejný nesúhlas má takú 

váhu ako orgán samosprávy, ako mestské zastupiteľstvo. Ak je podpísaná zmluva  o nájme, 

tak mesto sa musí vyjadriť k tomu, aby podnikateľský zámer (zatiaľ majú len zmluvu 

o prenájme) vôbec povolilo (v stavebnom konaní) a na to chce od nás vyjadrenie toho 

súhlasu, alebo nesúhlasu. Z doterajších prednesov vyplýva, že väčšina je proti. Navrhujem 

ukončiť verejné zhromaždenie nejakým hlasovaním. Výzvu, ktorá sa tu spomínala už 

podpísalo asi okolo 100 ľudí, takže aj vy ostatní vyjadrite svoj názor. 
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Peter Bandura stotožnil sa s predrečníčkou,  je dôležité, aby dnešné zhromaždenie 

malo nejaký výstup a pokiaľ bude nesúhlasný výstup, aby vôbec k tomu územnému konaniu 

alebo rozhodnutiu nedošlo. Takže žiada pána poslanca, aby nám povedal, že keď prijmeme 

nejaké rozhodnutie, či toto rozhodnutie bude záväzné pre pracovníkov mesta, resp. pre 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ ubezpečil 

prítomných, že s pripomienkami, ktoré tu odzneli v povoľovacom  konaní sa Stavebný úrad 

mesta Prešov vysporiada. Teraz nevie prejudikovať rozhodnutie Stavebného úradu mesta 

Prešov. Stavebný úrad mesta Prešov doteraz neeviduje žiadne podanie na začatie územného či 

stavebného konania.  

 

Ing. Richard Drutarovský  poprosil Ing. arch. Nováka, aby vysvetlil  proces 

udeľovania súhlasu, lebo mesto sa určite oficiálne k takémuto zámeru vyjadruje.  

 

Ing. arch. Radoslav Novák, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 

plánovania MsÚ vysvetľuje, že výstup zo zhromaždenia musí mať legislatívny rámec, aby 

mohol byť podkladom pre vydanie stanoviska. Oddelenie hlavného architekta mesta 

a územného plánovania MsÚ zatiaľ neeviduje žiadosť investora. Doposiaľ išlo len o ústnu 

konzultáciu zámeru a prezentáciu na Výbore mestskej časti č. 2. 

 

Peter Krištín zo spoločnosti TEMPUS SuperDRIVE potvrdzuje, že spoločnosť 

nepodala žiadosť o územné konanie alebo stavebné povolenie. Doposiaľ prebiehali iba 

konzultácie. Našou snahou je najprv oboznámiť obyvateľov o tomto zámere a až potom podať 

oficiálnu žiadosť. Ďalej zástupca spoločnosti odpovedal aj na otázku účastníčky 

zhromaždenia, či po dnešnom zasadnutí podá žiadosť o stavebné konanie a to, že teraz sa 

k tomu záväzne vyjadriť nevie. 

 

Ing. Richard Drutarovský vyzval účastníka zhromaždenia,  aby predniesol návrh, 

o ktorom  majú prítomní účastníci  hlasovať. 

 

Pred účastníkov verejného zhromaždenia predstúpil Martin Brilla, ktorý predniesol 

otázku  o ktorej  budú občania zdvihnutím ruky hlasovať: 

 „Kto je za to, aby sa táto „Škola šmyku“ realizovala na parkovisku pri Mestskej hale?“  



Hlasovanie: 


Za: 1 


Proti: 68 


Zdržalo sa: 2 


Spolu: 71 

Ing. Richard Drutarovský oboznámil prítomných s výsledkom hlasovania, 

poďakoval prítomným občanom za účasť a vyhlásil verejné zhromaždenie obyvateľov mesta 

Prešov vo veci prerokovania zámeru tzv. Školy šmykov v areáli športovej haly na Ulici Jána 

Pavla II. za ukončené. 

Overovatelia zápisnice: 

za obyvateľov mesta: 

Monika Brillová 

Ing. Andrej Buday 

z poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove: 

JUDr. René Pucher 05. OJ 2012 
Ing. arch. Viktor Tkačík 

05. 03. 2012 

-
Zapisovatel'ka: Mgr. Svetlana Bučková, MsÚ v Prešove 	 íl vj? II 

\. i:f1ú,UA-f. ~~. ~01L 
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Spolocnost poskytujuca 

komplexny system doplnkoveho 


vzdelavania v oblasti dopravy 


• 	 Skola bezpecnej jazdy 
v 

• 	 Skola defenzfvnej jazdy 
v 

• 	 Skola eko jazdy 
• 	 Organizovanie prezentacnych 

akcif 

, IElMPUS 
Bezpecne do ciel'a 	 S uperDRIVE 

"",""-~II-dJf---~ 



Bezpecne do ciel'a 

• 	 pre skupiny 10 - 12 ucastnlkov 

• vlastne know how 
• odborne vyskolenl instruktori 
• 	 areal v Pachfurthe (pre klientov z BA 

a zapadneho Siovenska) ~ 
• 	 areal v Piestanoch (pre klientov zo 

stredneho Siovenska) ~ 
• 	 vsetky typy vozidiel (osobne, nakladne, 

off road, motocykle) 

'eMPUS 

SuperDRIVE 
~~II----~ 





MS-BAU DEVELOPMENT a.s. 
Budovateľská 48, 080 01 
Prešov 
Zaplsané 1/ Obchodnom registri 
Okresného súdu v Prešove 
V odd,; Sa, vo vložke 103691P 

Ing. Richard Drutarovský 
poslanec Mesta Prešov 

VEC: PROJEKT FIRMY SuperDRIVE pred Mestskou halou v Pre~ove 

Vážený pán poslanec Ing. Drutarovský, 

naša spoločnosť je vlastníkom väčšieho územia v lokalite ,,Pod Kamennou Baňou" 

v Prešove (priamo oproti Mestskej Hale). Pre dané územie máme vypracovanú v zmysle 

územného plánu Mesta Prešov architektonicko-urbanistickú štúdiu, ktorú nám Oddelenie 

Hlavného architekta mesta Prešov schválilo. Projekt je momentálne pozastavený ale to 
ne~namená, že v blízkej budúcnosti nezačneme z realizáciou časti projektu. 

Vzhľadom na informácie, ktoré sme obdŕžali prostredníctvom médií (Prešovský Večerník, 
Korzár) zaujímame k danej téme nasledovné stanovisko: 

1. 	 Nesúhlasíme s umiestnením zámeru firmy SuperDRlVE - škola šmyku na dané 
územie parkoviska pred Mestskou Halou. 

2. 	 Toto nesúhlasné stanovisko je na základe týchto otázok, podnetov: 

a) 	 Daná lokalita je v zmysle územného plánu určená pre oddych, bývanie ale aj 

športovanie. Daný druh výcviku motoristov narúša tento mestom schválený 
účel - okrem nášho projektu ,,Pod Kamennou Baňou" susedí s daným územím 
aj projekt fIrmy Rabit, ktorý tiež uvažuje s obytno-obchodnou zónou. 

b) 	Ako zamedzí prevádzkovateľ hluku z vytáčania motorov, ktorý tam bude 
vznikať počas celej prevádzky. 

c) 	 Spoločnosť SuperDRlVE má jediné cvičisko, ktoré si ale prenajíma v Rakúsku 

pri Pachfurthe neďaleko diaľnice A4 smer Viedeň a to cvičisko je mimo obcí 

či mesta. Prečo mesto Prešov chce takúto hlučnú prevádzku umiestniť do už 

spomínanej obytnej zóny? 

d) 	Rampy - priestor má byť uzavretý. Ako zabezpečí prevádzkovateľ plynulý 

prejazd k športoviskám, k rodinným domom, ktoré sa tu nachádzajú, 

k basketbalovej a volejbalovej hale. 

MS-BAU DEVELOPMENT IČO: 44253460 Tel.: 00421/5117495649 Dexla banka Slovensko, a.s. 
a.s. DiČ: 2022648738 00421151/7496550 č.ú.: 8866371001/5600 
Budovaterské 48 IČ DPH: SK 2022648738 Fax: 00421/51/7495647 
08001 Prelov 
SLOVAKIA 



MS-BAU DEVELOPMENT a.s. 
Budovaterská 48, 080 01 
Prešov 
Zapfsané v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Prešove 
V odd.: Sa, vo vložke 10369/P 

e) 	 Čo je so zámerom pána primátora mestského bazénu a výstaviska, kde bo l už 
Ing. arch. Marcinkom vypracovaný projekt (štúdia) 

f) 	 Čo bude so záchytným parkoviskom, ktoré tam má Mesto Prešov? 

g) 	 Čo bude s vel'kými spoločensko-kultúrnymi podujatiami? Budú ešte niekedy 
v Prešove? (vieme aké starosti s parkovaním mali minuloročné Prešovské 
výstavné trhy pri Jazdiarni) 

h) 	 Kde budú parkovať fanúšikovia hádzanej, ktorýchje podľa mojich informácií 
cca. 4000 a parkovisko je zaplnené? Ak tam budú rampy, ako zamedzíte tomu, 
aby sa bránilo plynulému prejazdu tranzitným vozidlám na ťahu Košice -
Poprad 

i) 	 Ako chcete riešiť dlhodobo nevyriešený problém s kanalizáciou na danom 
území pravidelne pri väčších dažďoch vyráža kanalizačná voda na povrch?! 

Zopakujem naše stanovisko je nesúhlas, ak tak tento zámer je vhodný mimo mesta a obcL 

Žiadam Vás o zodpovedanie nami položených otázok. 

Ďakujem. 

S pozdravom 

Na vedomie: 

Primátor mesta Prešov rnDr. Hagyari 

Viceprimátor mesta Prešov rnDr. Pucher 

M8-BAU DEVELOPMENT IČO: 44253460 Tel.: 00421/51/7495649 Dexia banka Slovensko, a.s. 
a.s. DiČ: 2022648738 00421 /51/749 65 50 č.ú.: 8866371001/5600 
Budovateľská 48 IČ DPH: SK 2022648738 Fax: 00421/51/74956 47 
08001 Preiov 
SLOVAKIA 



Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podra §3, ods. 


2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 


obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 


A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalit dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 


podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 


Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 


poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 


obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 


obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 


častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 


P.Č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podra §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom· zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalit dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, pcipolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré·sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých uHc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podľa §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podľa informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podľa §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podľa informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného.", napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podl'a §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvatel'ov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podra §3, ods. 

2, písm. c, Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podl'a informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona Č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa 	 Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 . 

Ako občania dotknutých ulfc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podl'a §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvatel'ov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podľa informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

,.~ 	
Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajÚ v tesnej blízkosti tejto lokality máme podl'a §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvatel'ov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podl'a informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa 	 Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podra §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom; popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulk, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podľa §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného ... , napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podľa §3, ods. 

2, písm. c, Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podľa informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona Č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lOkality máme podra §3, ods. 


2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 


obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 


A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých ulíc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podl'a §3, ods. 

2, písm. c, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvaterov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 

A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 

podra informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 

Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona Č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 

poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 

obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 

častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 

P.č. Meno a adresa Podpis 
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Vyjadrenie verejného názoru k prerokovaniu zámeru tzv. školy šmykov 

Prešov, 21.02.2012 

Ako občania dotknutých uHc, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti tejto lokality máme podl'a §3, ods. 


2, písm. c, Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 


obyvatel'ov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. 


A preto my, dolu podpísaní obyvatelia lokalít dotknutých územiu Mestskej športovej haly, kde sa 


podľa informácií plánuje zriadiť tzv. Škola šmykov, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s týmto zámerom. 


Taktiež chceme upozorniť na § 127, ods. 1 Zákona Č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, ktorý 


poukazuje na povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 


obťažoval iného..., napr. aj hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi atď. Preto žiadame aj 


obmedzenie takých športových automobilových súťaží, ktoré sa v uplynulom období omnoho 


častejšie v tomto teritóriu akosi udomácnili. 


P.Č. Meno a adresa Podpis 
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