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Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský,
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvatel'ov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu
Kutajovú a JUDr. Reného Puchera. Následne predseda VMČ oboznámil prítomných občanov
o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých
žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 informoval prítomných občanov otom, že
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov

Diskusia:
p. Ištvánová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
~ Opätovná požiadavka Ulica Levočská 143 - problém s cestou. Na ulicu nám naposledy pred
dvoma rokmi naviezli drť, ale dažde ju už splavili . Cesta má vyjazdené kol'aje a za dažďa sa
máme problém dostať domov. Požiadavka, aby drť (vylúpaný asfalt), ktorá sa dáva dole v rámci
rekonštrukcie ciest a komunikácií bola navezená a uvalcovaná aj na našu ulicu.
~ Opätovná požiadavka dopravná situácia na Levočskej ulici (smer od Popradu po Lid!) - autá si
skracujú cestu po spodnej ceste okolo Hondy po ČS Shell. Požiadavka na osadenie dopravnej
značky "Zákaz odbočenia" okrem dopravnej obsluhy a taktiež žiadame osadiť na našu ulicu
značku smerom hore do kopca "Slepá ulica",
p. Zdenka Bulnová
~ Pozrite si kol'ko je podaných podnetov na úradnú tabuľu a kol'ko je vyriešených. Zistíte, že
u nás je všetko vyriešené. Roky nám odpisujú, že bude spracovaná PD na cestu Ku Kyslej vode
a tým pádom je moja žiadosť o vyspravenie dier na ceste vyriešená, Pýtam sa, to kým bude
spracovaná PD to nikto na tej komunikácii nebude robiť bežnú údržbu? Mesto na riešenie tejto
cesty nedalo ešte ani korunu. Všetko, čo sa doteraz na nej urobilo bolo z peňazí VMČ, Čiže
z bežnej údržby, kde podl'a zákona má správca cestu udržiavať, opravovať a rekonštruovať sme
nedostali ani cent.
~ ÚP mesta - chcem vediet', ako je to s tými vetami, ktoré tam boli doplnené, že každá nová
výstavba musí byť napojená na IS, najmä na vodovod a kanalizáciu. Kanalizáciu si dokážeme
vybudovať, ale vodovody nie. Urobili sme kanalizáciu, cestu , elektriku, trafo, každý pozemok má
studňu a teraz nám nedovolia po staviť domy?
~ Takto pred rokom som upozorňovala, že výbor nemá vyčerpané fin. prostriedky - prosím, aby
sIe ponaháňali tie veci, ktoré boli zadané v rámci údržby. Bolo by vel'mi smutné, aby sme zase
o nejaké peniaze prišli.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2
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p. Vladimír Trochta
~ Chcem sa opýtať na rekonštrukciu cesty ul. M. Čulena 18-24, Kedy sa bude riešiť, Mala byť
rekonštruovaná v roku 2014, Máme tam problém s autami lebo nám tam parkujú cudzie značky,
Ide asi O ľudí, ktorí idú do zariadenia Oáza. Stoja tam aj dva, tri dni. Čiže určite by bolo vhodné
to tam porieši ť.
p. Peter Hronkin Cv prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
~ Stavba "Odvodnenie parkoviska ul. M. Čulena 14-16. Prídu to ešte dokončiť? Pozabudli tam
dať niekol'ko obrubníkov. Celým odvodnením sa spôsobilo to, že pred tou nízkou bytovkou sa
tvorí mláka. To by tam nemalo byť. Požiadavka na odstránenie týchto vád,

Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda V!l1Č č. 2
Včera (5.10.) bolo oficiálne prevzatie stavby. To, že tam vznikol za dažďa "bazén", tak
to tak nemalo byť. Práve projektant to mal vyriešiť tak, aby nikde nestála voda.
~ Ešte

v auguste 24,8.2016 sme podali žiadosť o orezanie a výrub drevín (ev.
Dnes máme október a zatiaľ žiadnu odpoveď Ue to už viac ako 30 dní).

č,

124095/2016),

p. Viera Rijáková
~ Osvetlenie ulice Zimný potok.

Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda V!l1Č Č. 2
~Cesta

Zimný potok - je nevyhovujúca. Máme tam suseda, ktorý podniká s veľkými autami. Na
ceste máme problém vyhnúť sa - veľké auto vás naženie do krovia popri ceste , Okolo cesty nie
je ani chodník a cesta je v dezolátnom stave. Keď prší, tak sa po nej voda vali prúdom, dá sa po
nej prejsť len v čižmách,
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda V!l1Č č. 2
O probléme so susedom vieme, ale ked'že na zasadnutí V!l1Č je prítomný aj zástupca

MsP bolo odporúčané sťažovateľke kOllZultovat' tento problém aj s ním.
p. Jozef Revák
~ Pod Kalváriou je umiestnená značka EKOPARK. Tá značka v smere na Poprad je veľmi
vysoko a ľudi a prídu až k nám Pod Kamennú baňu a zisťujú, kde je ten Ekopark. Je potrebné
značku umiestniť nižšie. Z druhej strany značka naviguje vodičov na otočenie a keď sa otočia,
nevšimnú si, že majú hneď zabo čiť za protihlukovú stenu.
~ Pri Zimnom štadióne sú kríky - presne ako sa prechádza od štadióna k p. Marušákovi. Keď
idete po ul. Pražskej, tak nevidíte, či z tej zastávky niekto vchádza na cestu, Tie kríky sú vyššie
ako zábrad lie - požiadavka na jeho odstránenie (nie zrezanie) v dížke ccaI0-15m, Práve v tomto
úseku prechádzajú cyklisti cez cestu a vôbec ich nevidno , až keď vojde na cestu,
~ Na ul. Pod Kamennou baňou c hýba značka "Slepá ulica", ktorá tam niekedy bola osadená (pri
p, Jenčovi) . Asi ju niekto ukradol. Vchádzajú tam šoféri a potom musia cúvať.
~ Kanál pred nami - bol sa tam pozrieť aj p. Rokošný. Sú tam vytrhané dlaždice, resp,
pokradnuté a kanál je spadnutý, Susedia si pozdvíhali vpuste, čo spôsobilo, že tam stojí voda,
Navrhujem, keď sa tam budú dávať dlaždice (dlažby), aby sa zaliali do betónu, aby ich nebolo
možné ukradnúť.
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Ulica Zimný potok - na pravej strane je rigol (hore), smerom ako sa ide kp. Rijákovej. Ten
rigol je úplne zanesený s blatom. Požiadavka na jeho vyčistenie.
~ Požiadavka, č i by sa nedala zníž iť rýchlos ť na ul. Pod Kamennou baňou z dôvodu , že tam
jazdia cyklisti alebo aspoň osadiť tam informatívnu značku "Výjazd cyklistov na cestu". Je len
otázkou času kedy tam nejaké auto zrazí cyklistu.
p.

Leščinský

~

Ulica Za Kalváriou - cesta cez ktorú sa zváža drevo a jazdí cez ňu množstvo áut. Cesta začína
pri zastávke autobusu č. II a končí sa pod lesom. Pred štynni rokmi sa nám podarilo z toho mála
peňazí čo výbor má vyspraviť výtlky, tie najväčšie asi na šiestich miestach. Za tie 4 roky, čo cez
ňu zvážajú drevo cesta vyzerá v strašnom stave - hlavne pri Cimermanovi (odbočka ku
autoservisu). Je to úsek asi 50 m, ktorý sadá. Od križovatky smerom do lesa sú na ceste poklopy ,
ktoré vyčnievajú (sú skrižované) a taktiež smerom do mesta. Keď idete autom a oproti ide
autobus nemáte sa ani kam uhnúť a musíte ísť po tých poklopoch. Pred rokmi sa urobila
kanalizácia a všetko to sadlo. Bol som aj za p. Vrbenským, ale neviem vakom je to stave.
Odpovede typu, že keď sa spraví diaľnica, tak diaľničná spoločno sť dá cesty do poriadku sú fajn ,
ale dovtedy požadujeme robiť vysprávky a údržbu cesty.
~ Požiadavka na opravu oporného múra na ul. Za Kalváriou - je v dezolátnom stave.
p. Miloš Tuhrinský
~ V rámci zmluvy s Euroviou sa robia rekonštrukcie ciest a chodníkov. Ako občan nevIem
pochopiť ako a k tomu dospelo, že zo spoločných peňazí sa robí chodník na ulici, ktorá má
obojstranný chodník v dobrom stave a jeden sa celý upravuje. Sú ulice , ktoré vôbec nemajú
chodníky alebo majú len jednostranný, ktorý je v katastrofálnom stave. Chcem poprosiť, aby ste
sa zamysleli - taká Terchovská ulica, či jej nepatrí nový asfalt, keď tam nie je ani chodník a cesta
je úzka. Sledujem zasadnutia MsZ, niektorí obyvatelia tam aj chodia osobne. Vy sa tanl smrteľne
vážne bavíte o výkupe pozemkov za státisíce na výstavbu mestského parku a pár tisíc sa nevie
nájsť na vyspravenie miestnych komunikácií.
~ ÚP mesta Prešov - do textovej časti sa dostali také veci, ktoré neboli odborne posudzované.
Toľko chýb je v územnom pláne, že vy poslanci by ste mali ukázať svoju silu a nechváliť ho ako
celok a ukázať p. Čutkovej, lebo ona jediná je v tej rovnici ktorá sa zmenila, že nemôže vnucovať
svoju vôľu poslancom, ale mala by rešpektovať vaše názory. Pripomienkoval som územný plán
na niekoľko strán, ale ani jedna pripomienka nebola zapracovaná. Neschváľte takýto územný
plán, lebo stovkám ľudí sa zoberie možnosť stavať. Územný plán nemá byť o tom , čo chce p.
Čutková, ale to čo chcú I'udia.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda J-MČ č. 2
~ Vodiči si skracujú cestu cez ul. Zajačiu , Skromnú, Malkovskú. Príďte sa pozrieť na ul.
Skromnú ako vyzerá - je celá rozmlátená s obrovskými dierami. Požiadavka, aby mesto dalo túto
ulicu do zjazdného stavu.
p. Janette Feldsamová, p. Mária Tomášová
~ Ulica Jabloňová - cesta je v dezolátnom stave (ide o mestský pozemok - úsek cca 50 m od RD
č . 15-17, parc. č. 9574/1). Pokiaľ sa nedá rozšíriť, tak aspoň robiť na nej údržbu. Ide o krátky
F - MsÚ/SP-O l/26/l

I;:~J

Výbor v mestskej

časti č.

2

Strana:
4/4

Mesto Prešov
- - -" - 

úsek, ktorý je v havarijnom stave - do zimy je potrebné vyspraviť diery. Nie je to normálne, aby
sme od roku 2007 čakali, že na ceste budú vyspravené diery, ktoré sa rokmi len zväčšujú.
Obyvatelia z lokality ul. Obr. mieru a okolia
~ Semafór na križovatke ul. Obr. mieru - Čsl. armády - Nábrežná. Požiadavka na nastavenie
semafóru (tlačidla pre chodcov) z dôvodu, že po jeho stlačení je potrebné čakať 5-7 min. , kým
môže chodec prejsť na druhú stranu.
~ Odchody a príchody trolejbusu č. 2 z ul. Obrancov mieru - smer ul. Levočská. Ranné
odchody tohto trolejbusu - odchod má 7:15 a meškanie je viac ako 5-10 min. To isté platí pre
popoludňajšie hodiny - odchod z mesta o 16:03, spoj mešká aj 10 min., resp. vynechá a ľudia
prebiehajú na opačnú stranu, kde má ísť trolejbus o 16:13, ktorý tiež mešká.
~ Ul. Odborárska - pred ZŠ Čsl. armády je na ceste položený retardér, ktorý je položený tak , že
jedna časť je v jednom jazdnom pruhu a druhá v v protismere (medzi položenými retardérmi je
prechod pre chodcov). Prechádzajúce autá ho obchádzajú. Požiadavka, aby bol retardér položený
cey celú cestu v jednom kuse pred aj za prechodom.

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
1.
M/14360/2016 (Ing. Adam) - Žiadost' vlastníkov pozemkov podl'a LV Č. 7093, 7094 a 7912
v k. ú. Prešov o celkovej výmere 7 598 ml, predmetom ktorej je ponuka na predaj
pozemkov v ich vlastníctve. Uvedené pozemky sa nachádzajú vedl'a zimného štadióna na
kontakte s riekou Torysa.
VMČ č. 2 - odporúča zmeniť Územný plán mesta Prešov podľa žiadosti žiadateľa a ak sa
nezmení, tak navrhujeme nájsť iné optimálne riešenie.

2.
Na základe doručeného rozpočtu zo dňa 4.10.2016 od spol o čnosti IL Prešov, s.r.o., kde celkový
náklad na osadenie 2 ks svietidiel bol 3 705,42 € (VMČ č. 2 vyčlenil pôvodne 2 500 €) sa VMČ
Č. 2 rozhodol presunút' chýbajúce finančné prostriedky z rezervy VMČ č. 2 - investičná
výstavba VO výške 1 206 € na odbor O, ŽP a KS, odd. KS na osadenie 2 ks verejného osvetlenia
na ul. Nábrežná (pri garážach - smerom ku Toryse).

Ing. Richard Drutarovský, v. r.
predseda VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2

V Prešove dňa 13. 10.2016
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