Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Centrálna evidencia vybavovania petícií za 1. polrok 2013
Dátum
P. č. doručenia
petíciei

1.

2.

18.2.

22.3.

Meno, priezvisko,
adresa
odosielateľa

Predmet petície

Obec Lendak
Kostolná 194/14
059 07 Lendak

žiadosť o prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia
v obci Výborná

Obec Vikartovce
059 01 Vikartovce

oprava cesty 3. triedy

Petícia pridelená na prešetrenie
kedy a komu

odbor zdravotníctva
21.2.

SÚC PSK
26.3.
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Príloha č.2

Výsledok prešetrenia petície

Dátum odoslania
oznámenia
odosielateľovi

V prípade, že sa nájde poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý bude prevádzkovať zdravotnícke
zariadenie v obci Výborná a splní všetky podmienky
na vydanie povolenia v súlade so zákonpm
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti potom samosprávny kraj vydá
povolenie.

28.2.2013

Na základe obhliadky cesty sa konštatuje, že
predmetný úsek cesty si vyžaduje súvislú živičnú
úpravu povrchu. Zástupcovia petície boli oboznámení
ný s možnosťami SÚC PSK vyhovieť ich požiadavke.
Modernizácia vozovky je v tomto období pripravená
v rámci investičnej akcie " Realizácia rekonštrukcií
havarijných stavov ciest 2. a 3. triedy po zimnom
období 2012 - 2013". Dĺžka úseku pripravovaného
na túto investíciu s názvom Vikartovce - prieťah
je 1,161 km. Celkový náklad na investíciu takého
rozsahu bude závisieť od verejnej súťaže a víťaznej
cenovej ponuky. Ide o osobitné vyčlenenie finančných
prostriedkov z rezervného fondu PSK a podlieha
schváleniu Zasupiteľstva PSK. Predpokladaný
termín realizácie je 2. polrok 2013. Do doby realizácie
tejto obnovy bude SÚC PSK zabezpečovať prevádzkyschopnosť cesty v rámci bežnej údržby.

3.5.2013

Dátum
P. č. doručenia
petíciei

3.

4.4.

Meno, priezvisko,
adresa
odosielateľa

Obec Žehňa
082 06

Predmet petície

Zaradenie skládky odpadu
Žehňa do územného plánu
VUC PSK

Petícia pridelená na prešetrenie
kedy a komu

odbor regionálneho rozvoja
8.4.
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Výsledok prešetrenia petície

Podľa Územného plánu veľkého územného celku
Prešovského kraja sa na katastrálnom území
Žehňa skládka odpadov nenavrhuje. PSK
v súčasnom období neobstaráva žiadnu zmenu
alebo doplnok platného Územného plánu.
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove
v súčasnosti spracúva nový program odpadového
hospodárstva Prešovského kraja a pripravuje jeho
verejné prerokovanie.

Dátum odoslania
oznámenia
odosielateľovi

2.5.2013

