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VÝBOR MESTSKEJ ČASI,.

Mesto Prešov
(.!;j .....

zÁP I S N IC A

Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č . 3 otvoril a viedol predseda Ing . Rastislav
Mochnacký. V úvode privítal poslancov PhDr. Martina Lipku , MUDr. Petra Cvengroša
a ospravedlnil Ing . Martu Kol/árovú , PhD. , zároveň privítal prítomných občanov .

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Mgr. Janka Hnatová , OSMM - zap i sovateľ
Požiadavky prítomných

občanov

p. Dulinová
1. Žiada v mene všetkých obyvateľov bytového domu - Komenského Č . 5, 7, 9 a 11
upraviť vnútroblok tak aby sa dalo po dažďoch vojsť do vchodov.
Keď prší
vytvárajú sa veľké mláky a do vchodov sa dá dostať len v čižmach. Vzhľadom
k tomu, že sa v súčasnosti opravujú chodníky na Ul. Komenského a
Ul. Čapajevovej, tak si myslíme, že by bolo na mieste čím skôr urobiť aj tieto
vnútroblokové plochy .
p. Fecková a p. Mihališinová
1. Žiadajú informáciu či bola povolená nadstavba na poliklinike na Ul. Levočská
2. Žiadajú opätovne osadiť značku Zákaz vjazdu - vnútroblok Janoušková 2 - 4
3. Žiadajú aby sa vybudovalo parkovisko vo vnútrobloku Ul. Janoušková 6, 8, 10,
vzhľadom
k tomu , že obyvatelia z týchto vchodov parkujú v priestoroch
vnútrobloku na Ul. Janouškovej Č . 2 -4.
VMČ Č. 3 žiada vyvolať stretnutie s obyvatel'mi vnútrobloku, vedúcim odboru
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb a poslancov VMČ Č. 3 za
účelom riešenia situácie vnútrobloku Ul. Janoušková 2 - 4. Žiadajú doniesť
územný plán s vyznačenou zeleňou .
Obyvatelia Ul. Záhradná a Ul. Sabinovská
1. Obyvatelia informovali poslancov VMČ Č . 3 s plánovanou výstavbou polyfunkčného
domu na Ul. Sabinovská , pri reštaurácii Oleander. Jedná sa o bytový dom , ktorý
upozorňujú naruší ich bývanie a zhorší dopravnú situáciu na Ul. Sabinovská.
VMČ Č . 3 informovala obyvatel'ov, že najprv musí byť táto stavba ohlásená na
stavebnom úrade a k tomu sa budú vyjadrovať aj dotknuté strany (stavebný úrad
musí mať stanoviská, bez ktorých nemôže vydať stavebné povolenie a vtedy budú
mať obyvatelia priestor sa k tomu vyjadriť).
2. Žiadajú opravu chodníkov na Ul. Záhradnícka
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3. Žiadajú opraviť informačné tabule ulice Tatranskej s spresnením orientačných
čísel.

p. Lipka
1. Žiada informáciu, ako to vyzerá s odkúpením kaštieľa v Nižnej Šebastovej.
2. Žiada informáciu ohľadom majetkového vysporiadania futbalového ihriska v Nižnej
Šebastovej.
3. Žiada urgentne opraviť strechu na dome smútku v Nižnej Šebastovej a vykonať
všetky potrebné opravy na Dome smútku, nakoľko je všetko spoplatňované
a služby nezodpovedajú poplatkom, ktoré pozostalí misia platiť za obrady.
4. Žiada osvetliť starú časť cintorína v Nižnej Šebastovej znížiť rýchlosť pred vstupom
na cintorín
p. Zborovjan
1. Žiada preveril' výstavbu prevádzky na Ul. Sabinovskej 111 - stavebný úrad Uedná
sa o zriadenie prevádzky skladu pneumatík a predaj elektromotorov). Žiada zaujatie
stanovísk, či je vôbec možné v obytnej zóne podnikať s takýmito komoditami.
VMČ č. 3 žiada predložiť stanoviská stavebného úradu, úradu životného prostredia
a ďalších dotknutých subjektov.
Požiadavky a informácie VMČ Č. 3
Prerozdelenie finančných prostriedkov na
1.

č.

investičné

akcie:

st. 1633 - Detské ihrisko ul. Sabinovská - stavebné úpravy
PD - 850 €
SP-17650€
2. č. st. 1634 - Schody na Wolkerovej ul. - stavebná úprava
PD - 550 €
SP - O €
3. č. st. 1635 - PD - Severná ul. - stavebné úpravy
PD - 1680 €
SP O€
4. č. st. 1636 - PD - ul. Jazdecká - chodník
PD-O€
5. č . st. 1637 - Prístrešok ul . Stavbárska
PD-910€
SP - 3090 €
6. č. st. 1638 - Street Workout ihrisko - Nižná Šebastová
PD - 600 €
SP -19 900 €
7. č . st. 1639 - Prístrešok na ul. Fintická - 2 x
PD - 940 €
SP - 5 830 €
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8. nová akcia - Schody pri byt. dome Wolkerova 15
PD-480 €
SP -4 450 €
Stanoviská VMČ č. 3:

1.1 List

odboru mestské majetku, majetkovo - právneho oddelenia vo veci
majetkoprávneho usporiadania pozemkov parc. č . 14135/30 a KNC 14135/31 k. ú.
Prešov, lokalita K Surdoku .
VMČ č . 3 súhlasí s majetkoprávnym usporiadaním

2.1 List odboru mestské majetku , majetko - právneho oddelenia vo veci

prenájmu
pozemku KNC 3335, o výmere 875 m2 , ostatné plochy, k. ú Nižná ~ebastová na Ul.
Slánska na dobu neurčitú za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku pod
ihriskom .

VMČ č. 3 súhlasí

Ing. Mochnacký upozornil, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 3 bude 07.09. 2016
o 17.00 v priestoroch MYMAMY na Šidlovci.

Ing. Rastislav Mochnacký, v. r.
predseda VMČ č. 3

V Prešove dňa 02.09 . 2016
Zapísala: Mgr. Janka Hnatová

