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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov

ZÁPISNIC A
z 12. zasadnutia Výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7. ktoré sa konalo

dňa

l. 12. 2016

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol predseda VMČ Ing. Stanislav
Kahanec. V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň
ospravedlnil neúčasť poslankyne doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH.
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec- MsP
PhDr. Eva Sirotňáková- OSMM

Požiadavky prítomných

občanov

p.J.K.
žiada o informáciu, kedy sa bude

riešiť

neúnosná situácia križovatiek v tejto mestskej

časti.

Ing. Kahanec - dopravná situácia na ul. Arm. gen. Svobodu je naozaj neúnosná,
najmä vzhľadom na stav, že okolo sídliska Sekčov nie je VYbudovaná obchvatová
komunikácia a sídlisková cesta okolo bytových súborov - ul. Arm. gen . Svobodu
supluje funkciu tejto obchvatovej komunikácie! Dôsledkom toho je neúmerné
zaťaženie tejto sídliskovej cesty tranzitnou dopravou, vrátane ťažkej kamiónovej
dopravy! Navyše na tejto sídliskovej ceste je veľa križovatiek s nedostačujúcim, resp.
nevhodným riešením pre existujúce dopravné zaťaženie tejto cesty! V súčasnosti beží
príprava projektových podkladov pre riešenie križovatky ul. Arm. gen. Svobodu s ul.
Jurkovičova (Šrobárova) a ul. Pod Táborom. Na môj podnet je v pláne investičnej
výstavby na rok 2017 doplnené aj riešenie križovatky ul. Arm. gen. Svobodu s ul.
Vihorlatská. Snažím sa presadiť do plánu IV na r. 2017 aj prípravu rekonštrukcie
križovatiek s ul. Exnárova a križovatky pri Mc Donalde. Zatial' však plán IV na r.
2017 ešte nie je definitívne schválený.
v úseku komunikácie od Ľubotíc, smerom k prevádzke McDonald po križovatku Ul.
Rusínska sa nachádza po ľavej strane veľké množstvo bilboardov, žiada o ich
preriedenie.
Ing. Kahanec - problém umiestnených bilbordov je celoslovenský problém aje
riešený aj na parlamentnej či vládnej úrovni. Tento problém sa dotýka skoro všetkých
slovenských miest. Viaceré reklamné sú postavené aj načierno, bez povolenia.
Z týchto úrovní by malo vyplynúť zásadné riešenie neúmerného zaťaženia obcí, ale aj
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ciest, reklamným smogom, ktorý v mnohých prípadoch priamo ohrozuje aj bezpečnosť
dopravy.
VMČ č. 7 žiada preverit' legálnost' umiestnenia bilbordov v zmysle podnetu p.
K., posúdit' možnost' ich redukcie a o zistených skutočnostiach informovat' VMČ

7.
žiada o preriedenie konárov vzrastlých stromov a kríkov pred bytovým domov na Ul.
Vihorlatská l 0-13 s realizáciou v jarnom období.
VMČ č. 7 žiada posúdit' túto požiadavku aj v nadväznosti na doterajšie
požiadavky VMČ 7 a potrebné orezy, resp. výruby zrealizovat' v roku 2017.
smer Ul. Rusínska po starý Sekčov po !'avej strane bol prevedený výrub stromov
a krov. Žiada preveriť a zistiť vlastníka plochy, kde bol zrealizovaný výrub.
PhDr. Ďurišin - plocha na ktorej bol prevedený výrub je v súkromnom vlastníctve.
Po udelení súhlasu mesta na výrub stromov bolo možné aj výrub zrealizovať.
p. J. B.
upozornil na neúnosnú situáciu s tranzitnou dopravou cez naJvacs!e prešovské
sídlisko, cez ktoré prechádza ťažká kamiónová doprava. Bytový dom na Ul.
Jurkovičovej v ktorom býva sa nachádza blízko frekventovanej ulice arm. Gen.
Svobodu, kde celodenne pociťujú smrad, dýchajú exhaláty výfukových plynov,
intenzita hluku je pod!' a neho neúnosná. Jednou z možností riešenia je aj vybudovanie
protihlukovej steny, ktorá by čiastočne eliminovala vzniknuté problémy. Navrhuje
pozvať ministra dopravy, aby sa osobne oboznámil so situáciou na mieste samom, aby
sa konečne našlo riešenie a finančné prostriedky na vybudovanie obchvatu mesta.
Menšie mestá napr. Svidník, Žiar nad Hronom a iné majú vybudované obchvaty
a tretie najväčšie slovenské mesto je dennodenne zapchaté zo všetkých príjazdových
strán.
PhDr. Ďurišin - na výstavbu rýchlostných komunikácií boli schválené finančné
prostriedky na rok 2017 vo výške l miliardy 68 mil. €. Vybudovanie rýchlostnej
komunikácie R4 je nákladné a na l. etapu je potrebných 192 mil. €, pričom alokácia
pre rýchlostné cesty na Slovensku je schválená vo výške 260 mil. €, preto nie je
reálny predpoklad začatia výstavby obchvatu v najbližších rokoch.
Ing. Kahanec - na problémy s tranzitnou dopravou okolo sídliska Sekčov, ale aj
s chýbajúcim obchvatom už viackrát poukázali občania tejto mestskej časti na
zasadnutiach VMČ. K uvedenému neúnosnému stavu dopravy cez sídlisko Sekčov
som opakovane vystupoval a interpeloval na zasadnutiach PSK, ako aj na úrovni
mesta a žiadal, aby sa mesto i PSK zasadili o urýchlené vybudovanie Severného
obchvatu R4 vzhl'adom na neúnosné dopravné zaťaženie bytových súborov sídliska
Sekčov, ale i občanov ktorí prechádzajú nebezpečnú 4-prúdovú cestu - ul Arm. gen.
Svobodu
VMČ č. 7 - žiada predložit' na zasadnutie VMČ analýzu dopravného zat'aženia
sídliska Sekčov, frekvencie a počtu kamiónov, nákladných áut, intenzity hluku,
prachu a ďal'ších údajov, ktoré majú vplyv na zhoršenie podmienok bývania
v bytových súboroch pri ul. Arm. gen. Svobodu. Taktiež žiada urgovat' urýchlené
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vybudovanie obchvatovej komunikácie na úrovni vlády a rezortu dopravy pre
odl'ahčenie dopravného zat'aženia i zlepšenie podmienok bývania v bytových
súboroch pri ul. Arm. gen. Svobodu. Zároveň žiada informovat' VMC 7
o predpokladaných termínoch výstavby obchvatu, rekonštrukcií križovatiek
v lokalite MČ 7 i predpokladanom termíne opravy a údržby úseku
špecifikovanom nižšie p. B.
žiada o informáciu, kedy bude opravená Ul. arm. Gen. Svobodu, ktorá je v správe
PSK v úseku od Ul. Rusínskej po Ul. Vihorlatskú.
p. V. T.
- na zasadnutie VMČ č. 7 dňa 5. 5. 2016 bola predložená žiadosť imobilných
obyvateľov bytového domu na Ul. Karpatská 13 za účelom vybudovania
bezbariérového vstupu do vchodu. Žiadatelia obdržali odpoveď 15. 6. 2016 s tým, že
požiadavka bola prešetrená v teréne a vyhodnotená ako opodstatnená a zaradená do
požiadaviek bežnej údržby miestnych komunikácií v r. 2016 s predpokladaným
termínom realizácie september- október 2016. Do dnešného dňa sa v tejto veci nič
neurobilo.
VMČ č. 7 žiada o preverenie a podanie informácie, prečo doteraz nebolo zrealizované
vybudovanie bezbariérového vstupu do vchodu na Ul. Karpatskej 13, v zmysle
odpovede, ktorú žiadatelia obdržali.
na úseku cesty medzi zmrzlinou a kotolňou na Ul. Karpatskej smerom ku kostolu sa
v úseku cesty uskutočnil rozsiahly výkop pre uloženie nových potrubí medzi novou
centrálnou a koncovou kotolňou Spravbytkomfortu. V mieste výkopu sa prepadáva
asfaltový koberec, preto žiada v rámci záručnej doby požiadať zhotoviteľa
o odstránenie skrytých závad.
VMČ č. 7 žiada o preverenie stavu a odstránenie vyššie uvedených závad v rámci
reklamačného konania.

Stanovisko VMČ č. 7
l.

Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zauJatie
stanoviska k ponuke JUDr. A. B., Prešov o predaj pozemku parc. č. KNC 5341, k. ú.
Prešov, lokalita Keratsinské námestie.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a odporúča mestu rokovat' o finančne
výrazne výhodnejšej ponuke odpredaja, keďže sa jedná o scelenie územia verejnej
zelene v rámci obvodového parku Sekčov a veľká časť uvedených pozemkov sa
nachádza na výrazne svahovitom teréne.

2.

Odbor hlavného architekta mesta - Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných
plôch na Ul. Šrobárovej, Prešov - stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie
pre žiadateľa Stavoprojekt, s.r.o., Jarko va 31, Prešov.
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Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a zároveň upozorňuje, že vzhl'adom na
umiestnenie plôch na parkovanie je potrebné riešiť aj verejné osvetlenie týchto
plôch.
3.

Odbor hlavného architekta mesta - Cyklochodník ulica Sekčovská (od ul. L.
Novomeského po Šalgovík), Prešov - stanovisko k dokumentácii pre územné
rozhodnutie.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie, cyklochodník sa realizuje v rámci MČ 6.

VMČ č. 7 schválil spresnenie položiek k čerpaniu finančných prostriedkov z rezervy
VMČ 7 - Údržba MK, ciest a chodníkov v nadväznosti na vecnost' akcií schválenú na
májovom a októbrovom zasadnutí VMČ 7 pre nasledujúce opravy a údržbu:

ll Ul.Magurská č. 5-11- oprava chodníka (ABJ, zatrávňovacie tvárnice)
15 462,65 €
2/ Ul. Sibírska č. 1-5- oprava chodníka
2757,17 €
VMČ č. 7 zároveň žiada, vzhl'adom na neskoré presuny financií z investícií do bežnej
údržby (najmä v nadväznosti na šetrenie financií na projektové dokumentácie
a nerealizovanú akciu v investíciách) i skoršie ukončenie prevádzky obal'ovačky na
prípravu asfaltovej zmesi, o zabezpečenie financovanie nezrealizovaných opráv
a údržby v MČ 7 v r. 2016 z položky vyčlenenej pre bežnú údržbu MK v rozpočte pre
rok 2017. Vecnost' v rámci dofinancovania VMČ 7 spresní vr. 2017, po fakturácii
vykonaných prác a zostávajúcej nerealizovanej opravy a údržby v roku 2016.

Najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 12. l. 2017.

V Prešove dňa 5. 12. 2016
Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č. 7

PhDr. Eva Sirotňáková
sekretár VMČ č. 7

