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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6 ,

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie

2.2.2017.
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Došlo:

Program: ! .Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver
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občanov

R.T. -žiada o zabezpečenie vyasfaltovania jamy okolo kanalizačného poklopu na Ul. Arm.
Gen. Svobodu 38, ktorá bráni bezpečnému prechádzaniu vozidiel.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie opravy terénu okolo kanalizačného poklopu.

R.T. - žiada, aby mestská firma, ktorá má vykonávať súvislú údržbu chodníkov vykonávala
svoju činnosť dôslednejšie, nakoľko chodníky na Ul. Arm. Gen. Svobodu 24 - 42 neboli
v poslednom období vôbec očistené.
VMČ č.6 žiada o upozornenie firmy zabezpečujúcej údržbu chodníkov na povinnost'
vykonávať svoju činnosť dôsledne a systematicky.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.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 prítomných občanov, že odpovede na
svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na webovej adrese
presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie- eGov.presov.sk- Podnety a požiadavky občanov.
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Zasadnutie výboru MČ č.6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,
ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných
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VMČ č.6 opakovane žiada o urgentný výrez briez na Ul. A. Matušku 1-5. Stromy sú pre
občanov nebezpečné, pod ťarchou napadaného snehu došlo k odlomeniu veľkého konára
z jedného stromu. V prípade opakujúcej sa situácie hrozí poškodenie zdravia a majetku občanov.

VMČ č.6 žiada na základe žiadostí občanov nasvietit' všetky priechody pre chodcov na území
VMČč.6.

VMČ č.6 žiada o zasypanie a vysprávku dier na odstavnej ploche pre motorové vozidlá na Ul.
Smrekovej č.2-8 .

Stanoviská VMČ č. 6
OSMM, odd. majetkovo-právne, PhDr.

Sirotňáková,

žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti

spoločnosti VICTORIA PREŠOV, s r.o. o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 14666111

o výmere cca 410m2 , lokalita Ul. Bratislavská, k. ú. Prešov.

VMČ č.6 na základe podania doplňujúcich informácií k účelu využitia predmetného
pozemku súhlasí s odpredajom časti pozemku a odporúča žiadatel'ovi vyhoviet'.
V Prešove dňa 6.2.2017
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Ptbr. RudolfDupkala, PhD.
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana V
Mako-Ma>19nová
sekretár VMC č.6
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