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ZÁ P I S N IC A
z 12 riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti Č. 3, ktoré sa konalo
dňa 5. 12. 2016
Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č . 3 otvoril a viedol predseda Ing. Rastislav
Mochnacký. V úvode privítal poslancov PhDr. Martina Lipku a Ing . Martu Kollárovú, PhD.,
MUDr. Peter Cvengroš sa ospravedlnili. Zároveň privítal prítomných občanov .
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili :
Mgr. Janka Hnatová, OSMM - zapi sovateľ
Požiadavky prítomných občanov
Obyvatelia Ul. Janouškovej 2, 4
1. Žiadajú opätovne riešiť parkovisko na Ul. Janouškovej 6, 8, 10 vzhl'adom k tomu, že
obyvatelia týchto vchodov parkujú vo vnútrobloku na Janouškovej 2 a 4 .
2. Žiadajú čistiť vnútroblok na Janouškovej 2, 4 a umiestnenie smetných košov .
3. Žiadajú opätovne osadenie dopravnej značky pred vstup do vnútrobloku - Janoušková 2, 4,
nakoľko na pracovnom stretnutí za prítomnosti zamestnancov MsÚ Prešov a zástupcov
vlastníka polikliniky na Ul. Levočskej došlo k dohode o jej osadení.
4. Žiadajú odstránenie plechovej búdy, ktorej vlastníkom je fi. MILK AGRO Prešov
a chladiaceho zariadenía, ktoré sú umiestnené vo vnútrobloku bez povolenia.
5. Žíadajú kontrolovať čas zásobovania , ktoré prebieha v skorých ranných hodinách (cca od
4. 15 hod vel'kými autami, ktoré sú hlučné).
6. Žiadajú preveriť vakom štádiu je vyznačenie pruhu na Ul. Levočskej - vjazd do polikliniky a
pred predajňami (zásobovacieho pruhu).
VMČ Č . 3 žiada dokončenie celého vnútrobloku a vybudovaníe tretieho jazdného pruhu
pred vstupom do polikliniky.

.!Lf.

1. Žiada odstránenie čiernej skládky na Ul. K Surdoku vid'. Príloha č . 1
2. Žiada o zmenu grafikonu linky Č . 41
vid'. Príloha Č . 1

Q"Q"
1. Žiada aby na Ul. Tatranskej upratovalo mesto.
2. Sťažuje sa na ne čistotu v meste, ktoré považuje za vel'mi špinavé hlavne na bočných
uliciach.
3. Žiada odstrániť čiernu skládku na Ul. Sabinovská za fi. Limar na začiatku záhradkárskej
oblasti a na Ul. Tatranskej v blízkosti vodárenskej nádrže.
4. Žiada informáciu, či sa nebude opravovať priestor obratiska pred reštauráciou Oleander.
5. Žiada osvetliť preChod pre chodcov na Ul. Jazdeckej pred železničným priecestim
6. Žiada čistiť cesty po zimnej údržbe aj bočné .
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Požiadavky a informácie VMČ Č. 3
VMC č, 3 žiada urgentne osadiť poklop na šachtu na UL Vranovská smerom na Ul. Pažica
v blízkosti Reštaurácie u Hajtola,
VMČ č.3 schválili nasledovné stavby:

Kúty - Surdok - cesta od domu č, 16 po č, 17 po koniec osady Surdok
ul, cesta
Mudroňo\la ul. chodníky obojstranne
Lipová· cesta
Slanská ul. cesta od Ľubotickej po Pornú a Južná ul. a most
Javorinská ul. - chodníky obojstranne (chodník na I'avej strane, kde nie Je zelený pás vrátane
výmeny obrubn íka po celej dfžke ulice)
Strojnícka ul. v Širpe vo vlastníctve mesta vrátane chodníkov,
Mudroňova

VMČ č, 3 žiada zaradiť do údržby na rok 2017

1,
2,
3,
4,
5,
6.

UL Jesenského - dokončenie chodníkov
UL Slnečná, UL Orgovánová - schody
ul. Slanská - chodník pri bytovkách a chodníky pri mostíkoch pre pešlch
NS Tulipán - oprava plochy
UL Sabinovská 18 - 30 - chodník
Kúty - oprava rímsy

Stanoviská VMČ č. 3:
1J List odboru mestské majetku, majetkovo - právneho oddelenia č, M/14571/2016 vo vecí
zaujatia stanoviska k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemku zastavaného chodníkom
na UL Vranovskej, parc. C, KNC 1243, k, ú, Nižná Šebastová. lokalita UL Vranovská
o výmere 48 m2"

VMČ Č. 3 súhlasí

Ing. Mochnacký upozornil, že najbližšie zasadnutie VMČ Č. 3 .1!)!Jile·~f Uf. Sabinovskej
05.12.2016 o 17.00 hod.
/'
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Ing, RastisJáV Mochrfácký
predseda VMC č, 3
V Prešove dňa 09.11, 2016
Zapísala: Mgr. Janka Hnatová

Príloha Č. 1
Vážená pani Comperová,
tymto mailom by som Vás chcel požiadať o posúdenie zmeny cestovného poriadku na linke 41 (DJZ
Surdok).
Konkrétne o posilnenie spojov v čase o 13:20 a 17:20.
Jednalo bV sa o zintenzívnenie len v pracovných dňoch školského roka (cca 180 dní II roku).
Je to čas návratu detí zo škOly a z krúžkov. Zmeškaníe autobusu o 16:20 znamená čakať na ďalší spoj dve
hodiny.
Ako prlatera čistého životného prostredia si myslím, že by to bol správny krok k obmedzeniu
automobilovej dopravy v meste Prešov. Ak bude potrebné k mojej žiadosti priložiť aj podpisy obyvaterov
časti K Surdoku, Kúty a Surdok, prosím dajte mi vedieť, zabezpečím jeho dodanie.
Bez ohradu na výsledok posúdenia by som chcel zdôrazniť svoj pozitívny postoj k činnosti DPMP bez
akejkorvek výhrady. S nádejou, že bude viac obyvateľov využivať Vaše služby (aby nehromžili v autách na
dopravnú situáciu II Prešove)
verím v kladné vybavenie našej žiadosti
S pozdravom

V. P
Na radu poslancov z VMt3 sa na Vás obraciam so žiadosťou o preverenie nelegálnej (čiernej) Skládky vo
firme Boris labanc - AUTODOPRAVA, ulica K Surdoku 53 (pred firmou Crosstrans, Vastex).
V piatok 02.12.2016 medzi 16:00 -17:00 som bol svedkom vysypania stavebného odpadu na breh rieky
Sekčov nákladným vozidlom. Nestihol som spraviť záznam. Videl som to zo svojej záhrady (K Surdoku 40).
Môžem mať len nádej, že bolo jediné.
V pondelok 05.12.2016 o 07:00 som vyhotovil fotografiu opätovného pálenia - viď oheň na pozemku.
Ospravedlňujem sa za kvalitu, bolo šero.
Je mi známe, že pred mesiacom bolo hlásené na mestskú políciu pálenie neznámej látky v tomto objekte.
Kvôli smradu a čiernemu dymu bolo viditeľné.
Je veľmi ťažké identifikovať tieto priestupky, keďže nemôžem vstúpiť na súkromný pozemok, preto Vás
v mene skvalitnenia životného prostredia v Prešove žiadam o pomoc.
Sme v ochrannom pásme biotopu povodia rieky Sekčovlokálneho významu. Keďže prevádzkujú firmu
s kamiónovou dopravou, kde vozidlá parkujú - prosím o preverenie a vyhotovenie záznamu, či spfňajú
všetky predpisy na túto prevádzku (zamedzenie úniku ropnych látok do pôdy a následne do rieky Sekčov).
Autá parkujú na nespevnenom povrchu. Tieto informácie by som následne posunul správcovi významného
toku Slovenskému vodohospodárskemu podniku, Š.p.
Samozrejme v prípade akýchkorvek otázok ma prosim kontaktujte

