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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z l. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

12.1.2017.

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
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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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

občanov

M.B.- požiadal poslancov, aby inicializovali novelizáciu VZN o používaní pyrotechniky na
území mesta Prešov, kde by sa presne určilo , aký druh pyrotechniky sa môže používať
v obytných zónach, najmä medzi panelákmi, nakoľko používanie delobuchov medzi panelákmi
určite nie je vhodné a spôsobuje malým deťom a zvieratám skôr traumu ako potešenie pri vítaní
nového roka.
VMČ č.6 žiada o novelizáciu VZN mesta o používaní zábavnej pyrotechnikyna území
mesta Prešov.
A.Ž .. - žiada, aby úrad zabezpečil dôsledné čistenie a posypávanie chodníkov od zastávky
MHD na ul. Pavla Horova až k škole na ul. Ľ. Podjavorinskej , pretože od začiatku nového roka
sú uvedené chodníky pokryté hrubým ľadom a neposypané.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie údržby chodníkov v uvedenej lokalite.

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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Stanoviská VMČ č. 6
OSMM, odd. majetkovo-právne, PhDr. Sirotňáková, žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti
Petra Doležala, Prešov o odpredaj nebytových priestorov na Ul. Bernolákovej 17, l. nadzemné
podlažie a častí priľahlých pozemkov, k.ú. Prešov, ktorých je nájomcom a prevádzkuje v nich
finescentrum. Priľahlé pozemky parc. č. KNC 14446/4 o výmere 50m2 a 14447 o výmere 30m2
má žiadateľ prenajaté za účelom dočasnej spevnenej plochy a vjazdu z ulice Bernolákovej
k objektu v lokalite Bernolákova ulica v Prešove.

a

VMČ č.6 súhlasí s odpredajom nebytových priestorov na Ul. Bernolákovej 17
v zmysle jeho žiadosti.

odporúča vyhovieť žiadateľovi

VMČ č.6 žiada použiť rezervu schválenú v podprograme 7.6 na položke 51 3 0620 63 5
Bežná údržba - rezerva pre VMČ č. l-7- mimo bežnej údržby MK vo výške 30 000 € na opravu
a údržbu a doplnenie herných prvkov a mestského mobiliáru na detskom ihrisku vo vnútrobloku
ulíc Dargovská - Kozmonautov. Uvedené práce žiadame realizovať prostredníctvom mestskej
spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.

V Prešove

dňa

24.1.20 l 7

'
Phbr. Rudolfpupkala,
pretlseda VMC č.6

~D.

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
~
sekretár VMČ č.6
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