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~

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

l, ktoré sa konalo

dňa

2. 2. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejovská 35D
Čas: 17:00 h
Program:
l . Otvorenie
2. Návrh programu
3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organizačných útvarov a zaujatie
stanovísk VMČ č. l
5. Rôzne
6. Záver
1.

Otvorenie
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš Komanický .

2. Návrh programu
Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ č. l bezo zmien.

3. Prijímanie

občanov

a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

občanov

l. p. M.S. a H.S.

•

ved. skupiny Združenie Žijeme skautingom - momentálne majú priestory na ZŠ
Prostejovskej, počas sviatkov a prázdnin je škola zatvorená a tak je aj ich činnosť
obmedzená, pretože pracujú s deťmi a práve aj v čase prázdnin a sviatkov by bolo o deti
postarané, avšak z vyššie uvedeného dôvodu, ich činnosť je počas prázdnin a sviatkov
obmedzená. Mali by záujem o NP priestory blízko ŽŠ (bývalá čistiareň kobercov) .
Odpovedal PhDr. M Komanický a p . Hermanovský (na uvedené NP má prednostné právo
nájomca)
o vytypované NP bude mať záujem nájomca, žiadajú o prenájom NP v lokalite NS
Centrum, aby to deti zo ZŠ nemali ďaleko.
2. p. Š. a p. N.
• prišli sa opätovne informovať, kedy sa uskutoční výrub stromov pred bytovými domami na
Ul. M. Nešpora 23-27
Odpovedal PhDr. M Komanický
•

keďže
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• žiadajú rozšírenie parkovacích plôch pred BD M. Nešpora 19-21 (je tam priestor)
Požiadavka odstúpená na OSR- OIV.
Príloha č. 1: lx.fotograjia
3.

•

J1...L
prišiel sa

informovať

o opravu parkoviska Prostejovská 41-43 .

Odpovedal PhDr. M Komanický

4. p. L. H. -zástupca petičného výboru
• požiadavka na rozšírenie parkovacích plôch na Ul. Prostejovská 40-60 z dôvodu problematického
parkovania (deti idú do školy, niektorých vozia rodičia autami , rôzne športové akcie a deti
navštevujúce športové krúžky, smetiarske auto a pod.)
Odpovedal PhDr. M Komanický (Požiadavka bola predložená v mesiaci január - Zápisnica č.
1/2017 požiadavka č. V1-5117.)
Príloha č. 2: Situácia(OB All- 96 bytov)
Požiadavka vo veci Petície (podaná dňa 11.1.2017) bola zaslaná na OD a ŽP pod č .. Vl-5-17
Uvedenú požiadavku doplňujeme aj o vyznačenie parkovacích čiar.
5. p.

•
•

š. B.

žiada informáciu vo veci výrubu stromov na Ul. A. Prídavka 12
žiada o vyznačenie zákazu státia pred vchodom BD A.Prídavka 12
Odpovedal PhDr. M Komanický

6. p. L., I., K., S a K.

•
•
•

prišli sa informovať, či je niečo nové vo veci výstavby Apartmánového domu (bývalý MARKET
Bosák)
požadujú doloženie svetlotechnického posudku k Apartmánovému domu
žiadajú o dopravnú analýzu áut pred BD na Ul. Tomášikova 2-14 (denne tadiaľto prejde
množstvo áut, čo je už neúnosné- cestu okolo ich BD si skracujú aj autá idúce smer Sabinov a
opačne

- mal by ť zákaz pre nákladné autá
-OD BILLA zásobuje z Ul. Tomášikovej a má zásobovať z opačnej strany
Pri zámene pozemkov mal byť odstránený betón (oproti knižnici P.O. Hviezdoslava), doposiaľ to
majiteľ pozemkov neurobil
• Cesta nie je vyčistená , nevyčistené sú aj chodníky pešej zóny v NS Centrum
• p. Petrík má už tabuľu na parkovacie miesta (List SSÚaU- rok 2014 bod č. 8)

7. p. S. F.
• úsek cesty od OD Jednota po MŠ M. Nešpora je potrebné opraviť, pretože cesta je rozbitá
• navrhuje stromy (náhradnú výsadbu robiť pri cestách a nie blízko pri BD, tým by vznikali
zoskupenia stromov, čím by vnikli časom pekné aleje.
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8. p. R.L.
•

žiada MsP o dôslednejšiu kontrolu psov na Sídl. III smerom na M. Šariš, pretože ich majitelia ich
nemajú na vôdzke, psy nemajú náhubky a niektorí ani známku.
Požiadavka odstúpená na MsP.
Príloha č. 3: list

Požiadavky VMČ č. l
Požiadavka

č.

6/1/17

VMČ č . 1 žiada o zaslanie zoznamu voľných nebytových priestorov (NP) na Sídlisku III (lokalita
Ul. Prostejovská) žiadateľovi (adresa je u sekr. VMČ č. 1).

Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu správy
majetku mesta (odd. mestského majetku).
Požiadavka

č

7/1/17

VMČ č. l žiada o rozšírenie parkovacích plôch pred BD na M. Nešpora 19-21.
Príloha č. l : l x fotografia

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru strategického
rozvoja (odd. investičnej výstavby).
Požiadavka č 8/1/17
Požiadavka vo veci Petície (podaná dňa 11.1.2017 ) bola zaslaná na OD a ŽP pod č.V 1-5-17
VMČ č. l žiada problém parkovania v tejto časti sídliska ( Ul. Prostejovská 40-60) riešit' aj vyznačím
parkovacích čiar.
Príloha č. 2: Situácia(OB All- 96 bytov)
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a životného prostredia.
Požiadavka č 9/1/17
VMČ č . 1 žiada o dopravnú analýzu áut pred BD na Ul. Tomášikova 2-14
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a životného prostredia.
Požiadavka č 10/1/17
VMČ č.1 žiada o doloženie svetlotechnického posudku k Apartmánovému domu (bývalý MARKET
Bosák).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Jozefovi Tukoví, vedúcemu stavebného úradu.
Požiadavka č 11/1/17
VMČ č. l žiada vyzvať bývalého majitel'a pozemkov Ing. Michalčíka (lokalita OD BILLA -oproti
knižnici P.O. Hviezdoslava), ktorý sa zaviazal pri zámene pozemkov jeho bývalé pozemky
revitalizovať, k čomu doposiaľ nedošlo.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. arch. Márii Čutkovej, hlavnej architektke mesta
v spolupráci s ODaŽP.
Požiadavka č 12/1/17
VMČ č. l žiada riešiť problém čistenia a údržby priestorov NS CENTRUM.
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Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu správy
majetku mesta (odd. mestského majetku).
Požiadavka č 13/1117
VMČ č. l žiada riešiť problém čistenia chodníkov v lokalite VMČ č . l.
Požiadavka odstúpená na vybavenie PaedDr. Jozefovi Smetanovi, vedúcemu
odboru.

organizačného

Požiadavka č 14/1117
VMČ č. l žiada preveriť vyznačenie vyhradených parkovacích miest pre spol. DEMITEX, s. r. o.
v súlade s novým návrhom riešenia statickej dopravy.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a životného prostredia.
Požiadavka č 15/1117
VMČ č. l žiada MsP o dôslednejšiu kontrolu psov na Sídl. III smerom na M. Šariš z dôvodu
znečisťovania chodníkov, absencie vôdzky, náhubkov a evidenčných známok.
Príloha č. 3: list
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi, náčelníkovi MsP.

4. Korešpondencia Ms Ú a prerokovanie materiálov
príslušných
v
organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMC č. l
dňa 12. l. 2017 - Stavebný úrad
Rozhodnutie - Navrhovate!' - Ing. Vílam Čech- Stavba: Nájomné bvyt tové domy (60 bytových
jednotiek) Bajkalská ulica, Prešov
VMČ č. l berie na vedomie.

l. List B/9970/2016- Tu - zo

2. List OHAM/2016/13734 - Ing. arch. K. Štofanová - zo dňa 16. l. 2017 - Odbor hlavného
architekta mesta
Prešov, Sídlisko III, Levočská ulica, nástupný priestor do OD Kaufland, umiestnenie stánku na
predaj zmrzliny, Peter Mačanga, stanovisko k zámeru (Nesúhlas so zámerom umiestnenia stánku na
predaj zmrzliny pri vtupe do OD Kaufland a DM market z dôvodu nevhodného urbanistického
umiestnenia.)
VMČ č. l berie na vedomie.
3. List B/9962/2016- Tu- zo dňa ll. l. 2017 -Stavebný úrad
Oznámenie o začatí územného konania- P. Hodál aM. Hodálová -"Rodinný dom a jeho napojenie
na miestny rozvod technického vybavenia územia" - Kráľova hora, Prešov .. ."
VMČ č. l berie na vedomie
4. List SÚ- S/1086/2017- Mk - zo dňa 17. l. 2017- Stavebný úrad
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - OSR-OIV -"Cesta
od ZŠ M. Nešpora po Ul. A. Duchoňa - SO O1- Miestna komunikácia, SO 02 - Chodník, SO 03 Verejné osvetlenie, SO 04 - Povrchové odvodnenie"
VMČ č. l berie na vedomie.
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5. Rôzne
}'

VMČ č. l predkladá Organizačnému odboru
Návrh bežnej údržby na rok 2017:
l. Ul. Šmeralova 9-11 - chodník
2. Ul. Mukačevská 15-19- chodník
3. Ul. A. Prídavka 30 - parkovisko
4. Ul. Šmeralova 13-23 - chodník
5. Ul. M. Nešpora 69-77 - chodník
6. Ul. M. slovenskej 5 - parkovisko
7. Ul. M. Nešpora, vnútroblok 24-34,36-38, Polícia 35-39
8. Ul. Prostejovská 43 -parkovisko
9. Ul. Volgogradská 82- chodník okolo MŠ Volgogradská 92

}'

Najbližšie zasadnutie VMČ č. l sa uskutoční dňa 2. 3. 2017.

6. Záver
Prešov 6. 2. 2017

PhDr. Mikuláš Komanický
predseda VMČ č. l

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ č. l
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PRÍLOHA

t. 2.

Petícia za rozšírenie parkoviska na ulici Prostejovská ulica č. 50 - 60
a vyznačenie parkovacích stojísk na jestvujúcich parkovacích plochách.
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