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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z ll. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

3.11.2016.

MESTO r1UŠOV "'UIIKY úred v Pretove

Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

el,l. ",I.u:

Miesto konania: ZŠ Májové námestie

DoIlo:

Program: LOtvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská YMČ č.6
5. Záver
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Zasadnutie výboru MČ č.6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,
ktorý privítal prítonmých občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

J.Š., P.H. - v zas túpení obyvatel'ov Ul. Pavla Horova, ktorí podpísali petíciu proti výstavbe
zdravotníckeho zariadenia na tejto ulici a ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená požiadali
o vyhľadanie kompletnej dokumentácie k investičnej akcii týkajúcej sa obnovy zelene
a vybudovania parku v tejto lokalite v úhrnnej hodnote asi 1.600.000 Sk. Doložením uvedených
dokumentov k predloženej petícii chcú upozorniť na skutočnosť, že v prípade vydania povolenia
na výstavbu zdravotníckeho zariadenia dôjde k znič eniu investície, ktorú mesto zaplatilo 
približne v roku 2003.
VMČ č.6 žiada o vyhl'adanie a predloženie kompletnej dokumentácie k uvedenej
investičnej akcii na najbližšie zasadnutie VMČ č.6.

Z.L. - žiada, aby úrad zabezpečil odstránenie vyschnutého stromu na Ul. Pavla Horova č.14,
ktorý nebol odstránený aj napriek tomu, že na tejto ulici vykonávali výrub a orez iných stromov.
VMČ č.6 žiada o odstránenie vyschnutého stromu.

Z.L. - žiada o podanie informácie, ako sa bude postupovať pri záchrane stromov napadnutých
nakoľko ak nebudú ošetrené, hrozí, že postupne o nich prídeme.

imelom,

YMČ č.6 žiada o vyjadrenie k požiadavke.

Z.L. - žiada o odstránenie predajného stánku pri BD na Ul. Pavla Horova 17, ktorý je
dlhodobo nevyužívaný, v jeho okoli sa túlajú potkany a myši . Treba zistiť, komu patrí stánok a či
platí mestu prenájom za pozemok, kde je stánok osadený.
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VMČ č.6 žiada o preverenie, komu patrí predajný stánok a o zjednanie nápravy.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ 1:.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ v novembri 2016:

Predseda VMČ č.6 PhDr. Dupkala, PhD. informoval prítomn:í'ch občanov, že odpovede na
svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledova!' ich plnenie na webovej adrese
presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety a požiadavky občanov.
VMČ č.6 žiada o uplatnenie reklamácie na ihrisko medzi ul. Federátov a ul. Justičná, na
ktorom sú polámané a zničené detské preliezkv, ako aj prehnité dosky na lavičkách okolo
ihriska. VMČ žiada zhotovitera ihriska o opravu v- rámci reklamačného konania.

Stanoviská VMČ č. 6
OSMM, odd. majetkovo-právne, A. Lichvárová, žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti
o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu po mestskom pozemku parc. Č. KNC
14477117, LV č.6492 lokalita Ul. Višňová za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti
pozemku parc, č,KNE 70115, LV č.12646, k. Ú. Prešov.
VMČ č.6 nesúhlaSÍ so zriadením vecného bremena - práva prechodu a prejazdu po

mestskom pozemku
a OD,ŽPaKS.

z dôvodu

predchádzajúceho

nesúhlasného stanoviska

OHAM

OSMM, odd. MM, N. Tureková, žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti Súkromnej
základnej školy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov
o dlhodobý prenájom nebytového priestoru na dobu 20 rokov za navrhované nájomné l €Im 2/rok.

VMČ č.6 súhlasí s dlhodobým prenájmom nebytových priestorov pre žiadatel'a, výšku
ročného nájmu odporúča schválit' v komisii pre nebytové priestory.

Spol. KEN-EX, s r.o. Prešov, v zastúpení Ing, Ján Kentoš,
k prevádzkovému času PSK Arény, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.

žiadosť

o vyjadrenie

VMČ č.6 súhlasÍ s navrhovaným prevádzkovým časom PSK Arény v Prešove,
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V Prešove dňa 9.11.2016
~-

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6
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