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zÁP I SNIC A
zo 7. zasadnutia Výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7. ktoré sa konalo dňa 7. 7.2016

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol predseda VMČ Ing. Stanislav
Kahanec. V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň
ospravedlnil neúčasť poslankyne doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH.
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM
Bc. Ladislav Kmec - MsP

Požiadavky prítomných

občanov

p. Bc. J. S.
- žiada o podanie informácie, vakom štádiu je riešenie prípravy a realizácie vybudovania
700 nových parkovacích miest na území sídliska Sekčov.
Ing. Kahanec - v rámci prípravy riešenia statickej dopravy v meste Prešov prebehli
stretnutia v teréne. Aj v lokalite MČ 7 bolo niekoľko stretnutí za účelom zmonitorovania
existujúcich parkovacích kapacít ako aj možností ich doplnenia, najmä v miestach, v ktorých
je evidovaný najväčší deficit parkovacích miest. Ďalšie etapy prípravy sú súčasťou aktivít
schválených v rozpočte mesta Prešov na r. 2016.

Stanoviská VMČ č. 7
l.

2.

Odbor hlavného architekta mesta - Stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie
k stavbe "Prešov - spomal'ovací prah, Sekčovská ul. (zastávka MHD pod kostolom),
Prešov".
Stanovisko VMČ č. 7:
Berie na vedomie súhlasné stanovisko odboru hlavného
architekta k dokumentácii pre stavebné povolenie.
Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku č . 4617/2016 - vo veci
monitorovania a merania rýchlosti motorových vozidiel na Ul. Pod Šalgovíkom.
VMČ žiada MsP, aby pri požiadavkách občanov
Stanovisko VMČ č. 7:
odpovedala priamo občanovi a VMČ Č. 7 dala predmetnú odpoved' na vedomie, t.j.
v tomto prípade odpoved' poslat' MUDr. P. a VMČ č. 7 dat' túto odpoved' na
vedomie.
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Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku č. 44/7/2016, p. M. Dž., - vo veci
využívania vyhradených parkovacích miest pre osoby ťažko zdravotne postihnutých na
Ul. Sibírskej Č. 11 - 38.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
4. Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku č. 38/7/2016 - VO veci parkovania
motorových vozidiel v križovatke ulíc Karpatská, Magurská smerom od OD Billa ku
kostolu.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada odborné útvary mesta riešit'
predmetnú križovatku predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia náležitých
dopravných podmienok v záujme bezpečnosti prechádzajúcich chodcov, najmä
detí či starších ľudí, ako aj bezpečného prejazdu vozidiel.
5. Odbor hlavného architekta mesta - Stanovisko k žiadosti o odkúpenie časti pozemku
parc. č. KNE 328, k. ú. Šalgovík, Bažantia ul., Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie neodporúčajúce stanovisko k žiadosti o
odkúpenie.
6. Stavebný úrad - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho
pojednávania pre stavebníka MILK AGRO, s.r.o., Prešov pre stavbu "Prešov Exnárova ul., Prešov".
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
7. Odbor hlavného architekta mesta - Stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie Prešov, Exnárova ul. - parkovisko, Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie súhlasné stanovisko odboru hlavného
architekta.
8. Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku Č. 47/7/2016 - vo veci osadenia
pevných kamier.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada MsP, aby pri požiadavkách
občanov odpovedala priamo občanovi a VMČ č. 7 dala predmetnú odpoved' na
vedomie, t. j. v tomto prípade odpoved' poslat' MUDr. P. a VMČ č. 7 dat' túto
odpoveď na vedomie.
9. Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku Č. 35/7/2016 - vo veci osadenia
kamier na ul. Vihorlatskej (konečná zastávka MHD), pretože sa tam schádza hlučná
mládež, podnapití občania, veľakrát dochádza k poškodeniu majetku (rozbité vchodové
dvere) a rôznym krádežiam.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie, že umiestnenie novej kamery na
konečnej zastávke MHD bude zaradené do plánu osadenia kamier na r. 2017.
10. Ing. 1. B., Prešov - Žiadosť o zrealizovanie pieskoviska so zastrešením pri zoe MAX.
Stanovisko VMČ č. 7: Ing. Kahanec informoval členov VMČ Č. 7 o žiadosti Ing. J.
B. o zrealizovanie pieskoviska so zastrešením. VMČ č. 7 konštatuje, že
vybudovanie pieskoviska pri detskom ihrisku pri ZOC MAX je oprávnená
požiadavka. Zároveň konštatuje, že detské ihrisko, ktoré sa vybudovalo za takmer
SO 000 € v roku 2014 by za uvedenú cenu malo mat' vybudované aj náležité
zázemie - úprava okolia, prístupové chodníky, lavičky apod. a samozrejme aj
pieskovisko, ktoré je obvykle súčast'ou každého detského ihriska. VMČ č. 7 žiada
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mesto o vybudovanie pieskoviska ako potrebného doplnku k predmetnému
detskému ihrisku v rámci možností rozpočtu 2016.
ll. Ing. Kahanec informoval poslaneov VMČ 7 o e-mailovej žiadosti p. J. K., Prešov 
o zasypanie dier na trávniku pred vchodom Č. 13 na Ul. Sibírskej v Prešove.
Stanovisko VMČ č. 7:
VMČ Č. 7 už viackrát žiadal o vykonanie deratizácie
a upozorňoval na viaceré miesta s dierami, napr. v blízkosti chodníka oproti
kotolni pri Ul. Karpatská 9. VMČ Č. 7 opakovane žiada o monitoring územia MČ
Č. 7 a vybavenia týchto požiadaviek na deratizáciu a zasypanie dier.
12. Mestská polícia v Prešove - e-mailom zaslané požiadavky občanov UL Vihorlatskej,
vznesené na zasadnutí VMČ Č. 7 dňa 7.4.2016, č. 3217/2016 a3317/2016 vo veci
chýbajúceho poklopu a nevykosených a neudržiavaných pozemkov obci Ľubotice na
riešenie s priloženou fotodokumenláciou.
VMČ Č. 7: Berie na vedomie.
V Prešove dňa ll. 7. 2016

Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č. 7

PhDr. Eva Sirotňáková
sekretár VMČ č. 7

